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JOHDANTO – HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan toimia, jotka ovat tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen 

ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia sekä ennakoitavissa 

olevia muuttuvia osaamistarpeita. 

Osaamista on kehitettävä suunnitelmallisesti. Jokaisen työntekijän kehittämistarpeet selvitetään 

kehityskeskustelussa. Työntekijän osaamista kehitetään kaikissa työuransa vaiheissa työtehtävien 

vaatimusten perusteella sekä toimintayksikön tehtäväalueen kehittymisen mukana. 

Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus 

ammattiyhdistyskoulutuksesta on ammatillisen henkilöstökoulutuksen osalta suositus sekä ay-koulutuksen 

osalta virkaehtosopimus / työehtosopimus. Osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa ammatillinen 

henkilöstökoulutus on määritelty täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutukseksi. Suosituksessa on myös 

todettu verkkoavusteinen koulutus osana ammatillista koulutusta.  

LAINSÄÄDÄNTÖ 

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (1138/2013) 4 a §:ssä 

todetaan, että ”kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelma”. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: 

1. toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä; 

2. periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä; 

3. yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden 

työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta; 

4. arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa 

tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma 

henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä 

5. 1–4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota: 

1. osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä 

2. joustaviin työaikajärjestelyihin. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa 

on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista 

osaamista. 
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TOTEUTUNEET TYÖ- JA VIRKASUHTEET SEKÄ KEHITYSARVIO 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä oli vuoden 2020 lopussa henkilöstöä 

yhteensä 250. Tässä lukumäärässä on mukana sekä vakinaiset että määräaikaiset. Henkilöstön työ- ja 

virkasuhteiden lukumäärä on kuvattu alla olevassa taulukossa palvelussuhteen luonteen mukaisesti. 

Vakituisen henkilöstön määrän väheneminen vuonna 2020 sisälsi työterveyshuollon henkilöstön 

liikkeenluovutuksen Suomen Terveystalo Oy:lle (6 henkilöä). 

Kokoaikaisten lukumäärä oli vuonna 2020 218, joista naisia oli 198 ja miehiä 20. Osa-aikaisia oli yhteensä 30, 

joista naisia 27 ja miehiä 3. Vuonna 2019 osa-aikaisia naisia oli 37 ja miehiä 4. Noin 12 % henkilöstöstä teki 

osa-aikaista työtä vuonna 2020 ja vuonna 2019 osa-aikatyön määrä oli n. 15 % (vuonna 2018 n. 14 %). Osa-

aikatyön tekemisen syinä ovat esim. lasten tai omaisten hoito, terveydelliset syyt tai opiskelu. Vuonna 2020 

osa-aikaeläkeläisten lukumäärä oli 2, joista molemmat olivat naisia. Osa-aikaeläkeläisten määrä pieneni 

viidellä edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

Palvelussuhde 

31.12.2020 
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Keski-Satakunnan terveydenhuolto muuttui Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäksi 

1.1.2021 alkaen. Muutoksen myötä kunnista / Terveystalosta siirtyi työntekijöitä Kessoten palvelukseen 

yhteensä 426 henkilöä. Vuoden 2021 alussa henkilöstön kokonaismäärä oli 662, joista 64 työskenteli hallinto- 

ja tukipalveluissa, 77 perhe- ja sosiaalipalveluissa, 357 koti-, sairaala- ja hoivapalveluissa ja 164 

terveydenhuollon avopalveluissa.  
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Alla olevassa taulukossa on esitetty kehitysarvio vuosille 2021–2022. Arvioon on sisällytetty kuntayhtymän 

laajeneminen Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäksi (Kessote). Arvion mukaan 

henkilöstön lukumäärä on 747, joista vakinaisia 611 ja osa-aikaisia 136.  

 

PERIAATTEET ERILAISTEN TYÖSUHDEMUOTOJEN KÄYTÖSTÄ 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt voivat olla joko 

virkasuhteessa tai työsuhteessa kuntayhtymään. Kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt, joiden tehtävät 

sisältävät julkisen vallan käyttöä, ovat virkasuhteessa kuntayhtymään. Työ- tai virkasuhde voi olla toistaiseksi 

voimassa oleva tai määräaikainen.  

Määräaikainen työsuhde 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä määräaikaisia palvelusuhteita voidaan tehdä 

vain perustellusta syystä tai se voidaan tehdä työntekijän omasta aloitteesta. Käytännössä tavallinen 

hyväksyttävä syy määräaikaisuudelle on työn luonne. Esimerkiksi työt voidaan järjestää projektiksi tai 

hankkeeksi, joilla on tyypillisesti alku, loppu, erillinen rahoitus ja työ muutenkin poikkeaa organisaation 

vakiintuneesta toiminnasta. Kausityöllä tarkoitetaan sesonkiluonteista työtä esimerkiksi kesä- tai 

jouluapulaisena. Sijaisuudet ovat yleensä selkeä, hyväksyttävä määräaikaisuuden syy, esim. vuosiloman tai 

sairasloman aiheuttama välitön työvoiman tarve. 

Osa-aikatyö 

Osa-aikatyössä työntekijän työaika on lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen 

työaika. Osa-aikatyötä voidaan käyttää silloin, kun se on työn järjestämiseksi perusteltua. Työntekijän oma 

toive osa-aikaisesta työsuhteesta pyritään toteuttamaan, mikäli se on mahdollista työn toteuttamisen 

kannalta. Työntekijän hakiessa osittaista hoitovapaata, tulee sen antamisesta sopia, jollei vapaan antaminen 

aiheuta merkittävää haittaa työn toteuttamiseksi. Osa-aikaiseen sairauspäivärahaan sekä 

osatyökyvyttömyyseläkkeeseen sekä osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen suhtaudutaan 

Tavoite  2021–2022 

Vakinaiset 

Määräaikaiset 

- joista työllistettyjä 

611 

51 

Yhteensä 662 
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positiivisesti. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on laadittu erillinen 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jossa yhteensovittamisen kysymyksiä on tarkasteltu laajemmin. 

Joustavat työaikajärjestelyt  

Joustavilla työaikajärjestelyillä tarkoitetaan esimerkiksi työaikapankkia, etätyötä ja mahdollisuutta osa-

aikatyöhön. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä suhtautuu myönteisesti joustaviin 

työaikajärjestelyihin. Erilaisia työaikajärjestelyjä voidaan käyttää työtehtävien asettamien vaatimusten 

mukaisesti. Osalla henkilöstöä on käytössä liukuva työaika siten, että työhöntulon aamuliukuma on kello 07:00-

09:00, lounastauko 30–90 minuuttia sekä työstä lähdön liukuma klo 14:00-17:00 välillä. Etätyön tekeminen on 

mahdollista työtehtävistä ja –välineistä riippuen ja säännöllisesti etätyötä tekevien kanssa laaditaan 

etätyösopimus.  

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä pyrkii erilaisilla joustavilla työaikajärjestelyillä 

edistämään työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Tavoitteena on tukea sekä yksittäistä työntekijää, että 

työyhteisöä työelämän jatkuvassa muutoksessa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista pyritään 

edistämään joustavien työaikojen lisäksi myös työehtosopimusten ja eri lakien määräämillä tavoilla. Tällaisia 

ovat vapaan myöntäminen sairaan lapsen hoitamiseksi, isyys- ja äitiyslomat sekä muut perhevapaat. 

PERIAATTEET TYÖKYVYN YLLÄPITÄMISESTÄ 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa on 

huomioitu periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta. Näihin periaatteisiin 

on kiinnitetty erityistä huomiota ja kaikkien työntekijöiden työkykyä tuetaan työterveyshuollon 

toimintasuunnitelman mukaisesti. Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on 

käytössä varhaisen tuen toimintamalli. 

Tavoitteena on, että jokaisen kunnan palveluksessa olevan työntekijän työ- ja toimintakykyä edistetään ja 

tuetaan työuran kaikissa vaiheissa. Työkyvyn heiketessä kartoitetaan henkilön edellytyksiä siirtyä muihin, 

työkykyä vastaaviin tehtäviin ja toteutetaan tukitoimia osatyökykyisten erityisillä työaikajärjestelyillä. 

Varhaisen tuen malli 

Varhainen tuki -toimintamallin tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työkykyä tai 

työssä suoriutumista uhkaavia tekijöitä, tukea henkilöstön työhyvinvointia, helpottaa esimiestyötä 

käsiteltäessä työkykykysymyksiä, edistää avointa vuorovaikutusta ja lisätä välittämisen kulttuuria työpaikalla. 

Toimintamallin avulla seurataan sairauspoissaoloja, otetaan työkykyasioita puheeksi, järjestellään erilaisia 
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työkyvyn tukitoimenpiteitä ja joustavia työhön paluukäytäntöjä. Tavoitteena ei ole sairauspoissaolojen 

vähentäminen poissaolokäyttäytymistä vaikeuttamalla vaan työterveyden ja työkyvyn edistäminen 

sairauspoissaolojen hallinnalla. Ennakoiva ja varhainen reagoiminen sekä puheeksi ottaminen takaavat 

työntekijöille tasapuolisen, riittävän ja oikea-aikaisen työssä selviytymisen tuen.  

Esimiehen velvollisuuksiin kuuluu työntekijöiden työssä selviytymisen seuranta sekä työjärjestelyistä ja työn 

sujuvuudesta vastaaminen.  ja varhaisen tuen toimintamalli tukee esimiehiä työhyvinvoinnin heikkenemisen 

merkkien havaitsemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

Korvaavan työn mallin kehittäminen 

Tulevaisuudessa keskeinen tarve on työn ja työntekijän ominaisuuksien yhteensovittaminen. Voimallisimmat 

muutostarpeet kohdistuvat työnantajan suuntaan. Kun vajaakuntoisen työntekijän työpanosta halutaan 

työmarkkinoilla hyödyntää, on syytä kehittää työtä ja sen tarjontaa. Työkyvyn heikentymisen ei tarvitse aina 

johtaa sairauslomaan eli työstä poissaoloon. Varhainen työhön paluu on tärkeä osa toimintakyvyn 

ylläpitämistä ja paranemisen tukemista sekä syrjäytymisen ehkäisyä.  

Jokainen asianmukaisesti järjestetty korvaavan työn päivä vähentää sairauspoissaolopäiviä. Korvaavaan 

työhön on luettu myös koulutuksen saaminen. 

Korvaavaa työtä voidaan pitää sairauspoissaolon vaihtoehtona ja ammatillisen kuntoutuksen ”pikkuveljenä”. 

Ensisijaisesti kyse on väliaikaisesta työn aiheuttaman rasituksen vähentämisestä niin, että vajaakuntoinen saa 

kuntoutua entiseen työhönsä tekemällä vaihtoehtoista korvaavaa työtä. Korvaavan työn malli otettiin 

käyttöön 1.3.2017 ja mallia kehitetään edelleen. 

Työterveyshuolto 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan henkilöstön 

työterveyshuollon palveluista vastasi vuonna 2020 kuntayhtymän oma työterveyshuolto 31.7.2020 asti sekä 

työterveyshuollon henkilöstön osalta heidän työterveyshuollon palveluistaan Terveystalon työterveyshuolto. 

Eurajoen terveysaseman henkilöstön työterveyshuollon palveluista vastasi Terveystalon työterveyshuolto. 

1.8.2020 alkaen Terveystalon työterveyshuolto vastasi koko kuntayhtymän henkilöstön työterveyshuollosta. 

Työterveyshuolto käsittää sekä lakisääteisen työterveyshuollon että sairaanhoidon.  

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on tehty vuosille 2020–2021. Siihen kuuluvat lakisääteinen 

ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Kelan korvausluokka I) ja työterveyspainotteinen sairaanhoito (Kelan 

korvausluokka II). Toimintasuunnitelmakauden keskeiset tavoitteet ovat yhteistyön lisääminen työpaikan ja 

työterveyshuollon välillä, työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy, 
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työkykyä uhkaavien tekijöiden varhainen tunnistaminen ja työssä selviytymisen tukeminen sekä luoda 

terveelliset työtavat, työolosuhteet ja työympäristö yhteistyössä työpaikan henkilöstön kanssa.  

Työhyvinvointi 

Työhyvinvointia tuetaan mm. yhteisöllisen ja yksilöllisen harrastustoiminnan kautta. Toimintaa koordinoi 

henkilöstökerho. Yhteisöllisessä toiminnassa on mm. koko henkilöstölle tarkoitettuja jumppia ja 

virkistysiltoja. Yksilöllistä harrastustoimintaa tuetaan tyky-seteleillä. Työpaikkaruokailun subventoinnin lisäksi 

henkilöstölle tarjotaan vuosittain jouluateria 

Ikääntyneiden työkyvyn ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen  

Aktiivinen varhainen tuki, ammatillinen koulutus ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat esimerkkejä keinoista, 

joilla työnantaja ja työntekijä yhdessä voivat vaikuttaa siihen, että työssä jaksetaan omaan henkilökohtaiseen 

eläkeikään saakka. Ikääntyvän työntekijän asiat otetaan huomioon kehityskeskusteluissa.  

Rekrytointi ja perehdyttäminen 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka auttavat uutta työntekijäämme hänen 

opetellessaan tuntemaan työpaikkaansa ja sen tapoja, työpaikan ihmisiä ja sidosryhmiä, työtänsä ja siihen 

liittyviä odotuksia. Yleisestä perehdyttämisestä voidaan vielä erottaa varsinainen työnopastus, jossa tehtävät 

opitaan konkreettisesti. 

Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys on tärkeää monesta syystä: 

• syntyy positiivinen asenne organisaatioon ja työhön 

• yhteistyö uuden henkilön ja hänen esimiehensä ja työtovereidensa sujuu yhteisen 

tietotaustan avulla 

• helpottaa sopeutumista ja nopeuttaa täystehoisen työskentelyyn kehittymistä 

• vähentää alkuvaiheen epäonnistumisia ja virheitä 

• luo yhteistä ja toivottua organisaatiokuvaa. 

Johtaminen ja esimieskoulutukset 

Johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa johtaminen ja ihmisten johtaminen sekä oman johtajuuden 

kehittäminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Kehityskeskustelut käydään vuosittain esimiehen ja 

työntekijän välillä. Kehityskeskustelut voivat olla vuoro vuosittain myös ryhmäkehityskeskusteluja. 

Esimieskoulutuksia järjestetään vuosittain 1–2 kertaa vuodessa. Koulutuksissa käydään läpi ajankohtaisia 

asioita ja ohjeistuksia. Tarpeen mukaan käytetään myös ulkopuolisia kouluttajia. 
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KOULUTUSSUUNNITELMA 

Koulutussuunnitelmassa arvioidaan ammatillisissa osaamisessa ja sen tarpeissa tapahtuvia muutoksia ja 

niiden syitä. Osaamistarpeiden arvioinnin lähtökohta on henkilöstön osaamisen nykytila. 

Koulutussuunnitelmassa pyritään arvioimaan, miten yrityksen henkilöstöä on koulutettava, jotta työntekijät 

selviytyvät muuttuvista työtehtävistä. Tavoitteena on ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, jota 

pyritään parantamaan lailla koulutuksen korvaamisesta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan 

vuosittain yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja 

edistämiseksi. Koulutussuunnitelmassa otettava huomioon ennakoitavat toiminnan muutokset, joilla 

ilmeisesti on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä. 

Osaamista koskeva arvio  

Vuosittaisessa kehityskeskustelussa työntekijän ja esimiehen välillä käydään läpi tehtäväalueen ja 

tulosyksikön tavoitteet suhteessa henkilön omaan työpanokseen. Osaamisalueen kasvattamistarpeet 

kirjataan kehityskeskustelulomakkeeseen ja kootaan tulosyksiköittäin vuosittain. Määräaikaisten 

työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämisen toimenpiteet riippuvat määräaikaisen työsuhteen 

pituudesta. Pidempiaikaisten määräaikaisten työntekijöiden kanssa tulee käydä vuosittainen 

kehityskeskustelu ja varmistaa siten hoidettavan tehtävän kannalta tarpeellinen kouluttautuminen. 

Osaamista vuosittain arvioitaessa tulee huomioida muun muassa Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

annettu laki (559/1994) ja sen asettamat velvollisuudet. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 

18 §:n mukaan ”terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään 

ammattitoiminnan edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin 

säännöksiin ja määräyksiin. Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee seurata terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden ammatillista kehittymistä ja luoda edellytykset sille, että terveydenhuollon 

ammattihenkilö voi osallistumalla tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja muilla ammatillisen 

kehittymisen menetelmillä ylläpitää ja kehittää tietojaan ja taitojaan voidakseen harjoittaa ammattiaan 

turvallisesti ja asianmukaisesti.” 

Täydennyskoulutusvelvollisuudesta ja jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä säädetään myös 

vahvistetussa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 59 §:ssä. Pykälän mukaan 

”hyvinvointialueen tulee seurata sen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, mukaan lukien sen yksityisen 

palveluntuottajan palveluksessa olevan henkilöstön, jolta hyvinvointialue hankkii palveluja, ammatillista 

kehittymistä ja huolehtia siitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi oman alansa täydennyskoulutukseen. 

Henkilöstön täydennyskoulutuksessa on otettava huomioon henkilöstöön kuuluvien peruskoulutuksen pituus, 

työn vaativuus ja tehtävien sisältö. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarvittaessa 
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tarkemmat säännökset täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta, määrästä, järjestämisestä, seurannasta ja 

arvioinnista.” 

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen 

Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan koulutuksen lisäksi kaikkea työssä, työyhteisössä ja 

yhteistyöverkostoissa tapahtuvaa oppimista ja toimintatapojen uudistamista. Osaamisen kehittämisen 

lähtökohtana ovat työnantajan toiminnan tarpeet ja työntekijöiden pitkän aikavälin 

työllistymismahdollisuudet työnantajan palveluksessa.  

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yleiset periaatteet ammatillisen osaamisen 

kehittämiseksi ovat: 

• Pitkiä osaamiskoulutuksia hyväksytään tapaus- ja tarvekohtaisesti.  

• Vuoden aikana voi tulla osaamisen lisäämiseen liittyviä koulutuksia, joita ovat mm. 

lainsäädännön muutoksiin / tulkintamuutoksiin liittyvät koulutukset 

• Yliopistojen erikoistumiskoulutuksiin vaadittavat koulutukset ja lakisääteiset koulutukset 

• tietojärjestelmiin (nykyisiin) liittyvät versiopäivitykset 

• Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämät koulutukset 

• Oppiportti-verkkokoulutukset 

• Wistec-verkkokoulutukset 

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yleiset koulutukset ovat kuvattuna 

koulutuksen vuosikellossa. Vuosikelloon on koottu kaikki keskeisimmät yleisiin koulutuksiin kuuluvat 

koulutukset ja niiden aikataulut. Vuosikelloa päivitetään tarpeen mukaan. 
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Kuva: Koulutuksen vuosikello 

 

Vastuu kartoittamisesta ja ammatillisen osaamisen edellyttämien muutostarpeiden huomioimisesta on 

tehtäväalueiden esimiehillä. Työntekijöiden koulutustarpeet kirjataan tehtäväalueittain 

koulutussuunnitelmaan. Koulutussuunnitelmassa on kiinnitetty huomiota siihen, että työntekijöillä on 

yhtäläiset mahdollisuudet ammatillisen osaamisensa kehittämiseksi. Tämän henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelman liitteenä on yksikkökohtaiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat, josta käy ilmi, mihin 

aiheeseen liittyvää koulutustoimintaa on kullekin yksikölle ja työntekijäryhmälle tarkoitus järjestää. 

Koulutuksen toteuttamissuunnitelma ja seuranta 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuosittaisen käsittelyn yhteydessä on käsiteltävä myös sen 

toteuttamista ja seurantatapoja. Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän koulutus- ja 

henkilöstösuunnitelma käsitellään yhteistyötoimikunnassa syksyllä 2021 vuosien 2021–2022 osalta. Samalla 

toteutunutta asiantilaa verrataan tehtyihin suunnitelmiin. Koulutusten toteutumista ja osallistujamääriä 

voidaan seurata Populuksen kautta. 
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Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa vuoden aikana, jos ilmenee muutoksia. Tällöin suunnitelma käsitellään 

uudestaan yhteistoimintamenettelyssä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa sellaisia muutoksia, joilla olisi 

henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä. 

Vuosittain jokaisen työntekijän kanssa käytävässä kehittämiskeskustelussa käydään läpi perustehtävä, 

tavoitteet, mahdolliset toiminnalliset tai työn organisoinnin muutokset ja niihin liittyvä osaamisen 

kehittäminen ja koulutustarpeet. Esimiehet keräävät vuoden 2021 aikana kehityskeskusteluissa tai muussa 

yhteydessä (esim. lainsäädäntömuutoskoulutukset) esille tulevia henkilöstön koulutus- ja kehittämistarpeita. 

Henkilöstösuunnitelmat on tehty tehtäväalueittain vuoden 2021 talousarviovalmistelun yhteydessä ja 

kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt talousarvion joulukuussa 2020. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutumisen ja seurannan vastuut on määritelty seuraavasti: 

• Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan vuotta koskevaksi. Kulunutta vuotta koskeva seuranta 

tehdään henkilöstöraportin laatimisen yhteydessä. 

• Henkilöstöhallinto kerää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevan tiedon ja laatii raportin 

tulosyksiköiden antamien tietojen perusteella. 

• Yksikkötasolla esimiehet vastaavat alaistensa yksiköiden tietojen keräämisestä ja toimittamisesta 

henkilöstöhallintoon. 

• Esimiehet vastaavat vuosittaisten kehityskeskustelujen käymisestä ja tietojen keräämisestä 

yksilötasolta osaamistarpeista alaistensa osalta. 

• Työntekijät vastaavat oman ammatillisen kehittymisensä itsearvioinnista ja osaamista koskevien 

tietojen arvioinnista vuosittain. 

• Henkilöstöhallinto kerää toteutuneet koulutustiedot yhteen tammikuussa 2022 ja 

henkilöstöhallinnon toimesta tiedot lähetetään Työttömyysvakuutusrahastolle.  

Koulutussuunnitelmaan perustuva korvaus 

Tämä suunnitelma on Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän koulutussuunnitelma, 

jonka perusteella kuntayhtymä voi hakea koulutuskorvausta. Koulutuksen korvaamisesta annetun lain 

(1140/2013) 5 §:n mukaan koulutuskorvauksen perusteena oleva palkkakustannus lasketaan kertomalla 

keskimääräinen päiväpalkka koulutuskorvaukseen oikeutettavien koulutuspäivien määrällä. 

Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. 

Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sisältää säännökset korvaukseen 

oikeuttavasta koulutuksesta (4 §) ja korvausmäärän perusteista (5 §). Kunnille ja kuntayhtymille 

koulutuskorvauksen maksaa työttömyysvakuutusrahasto. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle 

määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta, ja näin ollen se pienentää työnantajalle vakuutusvuoden jälkeen 

määrättyä lopullista työttömyysvakuutusmaksua. TVR antaa työnantajalle päätöksen koulutuskorvauksen 

määrästä lopullisen työttömyysvakuutusmaksun määräämisen yhteydessä. 


