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1. Johdanto 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstöraportti 2021 noudattaa vuoden 

2021 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien laatimaa suositusta henkilöstökertomuksen laadintaan. 

Suosituksessa esitellään samalla tavalla kerättäviksi ja raportoitavaksi viisi tunnuslukua (henkilötyövuosi, 

henkilöstön ikärakenne, vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus, sairauspoissaolot ja henkilöstön osaamisen 

kehittäminen/koulutuspäivät). 

Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaisesti tai koko kalenterivuodelta. 

Raportin tiedot ja tulokset käsitellään kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa ja työsuojelutoimikunnassa. 

Henkilöstöraportti esitellään vuosittain toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen kanssa luottamuselinhallinnolle.  

Henkilöstöraportissa kuvataan kehittämisen eri painopisteitä. HR-tiedolla johtamiseen kannustetaan 

osaamisen ja uudistumisen, työhyvinvoinnin johtamisen, johtamisen ja esihenkilötyön sekä tuottavuuden ja 

tuloksellisuuden kautta. 

Osaamisen ja uudistumisen tavoitteena kiinnitetään huomiota henkilöstön osaamisen ajantasaisuuteen ja 

kehittymiseen sekä osaavan henkilöstön pysyvyyteen. 

Suosituksen mukaisesti työhyvinvointijohtamisen tulee olla osa johtamisen kokonaisuutta. Hyvää johtamista 

tuetaan seuraamalla esihenkilötyötä ja johtamista. Suosituksessa kehotetaan organisoimaan toiminta niin, 

että työyksikön tavoitteet saavutetaan hyvässä ilmapiirissä. 

Julkisten palvelujen parantaminen vastaamaan kuntalaisten tarpeita on tuloksellisuuden kehittämisen 

päämäärä. Tähän vaikutetaan mm. kehittämällä johtamista, osaamista ja työkykyä sekä kehittämällä 

palveluja. 

2. Kessoten vuodelle 2021 asetetut painopistealueet henkilöstöasioissa 

2.1. Henkilöstön hyvinvointi 

Henkilöstön hyvinvointia mitataan työhyvinvointikyselyllä ja sairauspoissaolojen kehityksellä. 

Työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja kehittämiseen lisää työhyvinvointia. 

Työmotivaatiota lisää myös vastuu omasta ja tiimin toiminnasta sekä niiden tuloksista. Tiimeille asetetaan 

selkeät tavoitteet ja annetaan mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamiseen.  

Tuemme työelämän joustoilla työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä työuria eri elämänvaiheissa. 

Tämä on nostettu erilliseksi keinoksi parantaa työntekijöiden työhyvinvointia. Osaamista kehitetään 

suunnitelmallisesti työn tavoitteita korostaen. Esimiestyön selkeälinjaisuus ja selkeästi asetetut tavoitteet 

tukevat työhyvinvointia ja tiimien toimintaa.  
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2.2 Mittarien toteuma 2021 

Vuonna 2021 toteutettiin organisaatiossa työhyvinvointia kuvaava Pulssi-kysely, jonka avulla voidaan 

seurata työntekijöiden kokemusta työyhteisön toimivuudesta ja johtamisen aktiivisuudesta Pulssi-kysely 

järjestettiin neljä kertaa vuodessa ja se kuului osaksi Terveystalon tarjoamaa Terve Työpaikka -

toimintamallia. Työhyvinvointikyselyyn vastasi n. joka kymmenes työntekijä. Kyselyyn vastanneiden määrä 

oli vähäinen, syitä mahdolliseen pieneen vastausmäärään on hankala tietää, mistä johtunut, onko kyseessä 

ollut esim. vastausväsymys. Erilaisten kyselyiden määrä on jatkuvasti kasvanut, niin on alkanut ilmetä 

vastausväsymystä. Tämä voisi olla yksi syy, miksi kyselyjen vastausprosentit ovat huonontuneet 

huolestuttavasti.  

Pulssi-kyselyyn vastanneiden mielestä Kessoten työntekijät ovat ylpeitä työstään. Organisaation vahvuus 

on myös erityisesti sosiaalinen pääoma, jolla tarkoitamme työntekijän sosiaalisia verkostoja ja niistä 

saatavaa tukea ja apua. Kyselyn tulosten mukaan  

 työkykynsä koki hyväksi 94 % vastaajista, 

 esihenkilö kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti 78 % mielestä, 

 haluaa jatkossakin työskennellä tällä työnantajalla 75 % vastaajista, 

 80 %:n mielestä tuntuu hyvältä lähteä töihin, 

 90 % on ylpeä työstään, 

 88 % pyrkii saavuttamaan tavoitteet, 

 91 % saa apua tai tukea tarvittaessa kollegoilta, 

 90 % tietää, mitä odotetaan työltä ja 

 70 % kokee voivansa vaikuttaa työtään koskeviin päätöksiin. 

3. Visio ja arvot 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän arvoperusta muodostuu seuraavista asioista: 

 

Kuva 1: Kuntayhtymän arvoperusta 
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Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän visiona on olla Suomen toimivin sote yhtymä. 

Tämä tarkoittaa, että palvelu on vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa 

palveluun ja henkilöstö on hyvinvoivaa.  

 

Kuva 2: Kessoten visio 

4. Luottamus ja yhteistyö 

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 14 §:n mukaan kunnassa 

(kuntayhtymissä) on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantajaa ja 

henkilöstöä edustavat yhdistykset ja niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa 

yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Vuonna 2021 yhteistoimintaelin kokoontui kolme 

kertaa ja Kessoten uusi yhteistyötoimikunta kokoontui 9 kertaa ja käsitteli mm. seuraavia asioita: 

 Paikallinen sopimus työaikapankista 

 Työntekijöiden edustajan nimeäminen johtoryhmään 

 Työaikalain mukaiset lepoajat ja pitkät työvuorot koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden palvelualueen 

Eurajoen toimintayksiköissä 

 Vuoden 2020 tilinpäätös 

 Vuoden 2020 henkilöstöraportti 

 Yhteistoiminta Kessotessa 1.1.2021 

 Kessoten työn vaativuuden arviointityön ja harmonisoinnin lähtökohdat    

 Henkilöstöedut 

 Nikotiinikorvaushoito 

 Tiimimallikatsaukset 

 Kunnallisten luottamustehtävien hoitaminen 

 Populus- ja palkkahallinnon tilannekatsaus 
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 Sirius-työkyvyn hallintaohjelman käyttöönotto 

 Hallintosäännön tarkistaminen 

 Kuntayhtymän toiminta- ja talouskatsaukset neljännesvuosittain 

 Toimintasäännön tarkastaminen 

 Sote-sopimus 

 Talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

 Kessoten viestintäsuunnitelma 

 Hyvinvointialueen valmistelu 

 Henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttaminen hyvinvointialueen valmistelua varten 

 Jaksotyöaikamuotokokeilu fysioterapia ja neuvola 

 Vuorokausilevon lyhentäminen 9 tuntiin jaksotyössä paikallinen sopimus 

 Sisäisen valvonnan ja riskinhallinnan perusteet 

 Kessoten henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosille 2021–2022 

 Ohjeistus lomien ja muiden vapaiden osalta 

 Käyttösuunnitelma vuodelle 2022 

Kuntayhtymässä toimii yhteistyötoimikunnan lisäksi työsuojelutoimikunta, joka vastaa työsuojelun 

yhteistoiminnasta. Ennen Kessoten työsuojelutoimikuntaa entisen kuntayhtymän työsuojelujaosto kokoontui 

yhden kerran vuonna 2021. Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden 

välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan 

turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin.  

Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa ja käsitteli mm. seuraavia asioita: 

 Työsuojelutoimikunnan ja työsuojelun toiminta v. 2021 

 Haipro-ilmoitukset 

 Työsuojelutoimikunnan ja työsuojeluvaltuutetun toiminta 

 Haipro-ohjeistukset ja käsittely 

 Ensiapukoulutukset 

 Yhdenvertaisuuskysely 

 Koulutuksen vuosikalenteri 

 Terveystalon työterveyshuoltoraportti 

 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö 

 Työsuojelutoiminnan neljän vuoden arviointi 

 Työsuojeluvaalit 

 Työpaikkaselvitysraportit: Kokemäki Henrikinhovi ja Nakkilan kotihoito 

Tietoturvatyöryhmä vastaa yhdessä tietoturvavastaavan kanssa tietoturvan kehittämisestä ja toimeenpanon 

valmistelusta. Tietoturvatyöryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana 6 kertaa. Kessoten johtoryhmään kuuluu 

henkilöstön edustaja ja johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. 
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5. Osaava työvoima 

Henkilöstövoimavaroilla tarkoitetaan henkilöstöä ja sen kykyä toteuttaa organisaation toiminta-ajatusta. 

Jotta jokainen voi onnistua työssään, meidän tulee onnistua rekrytoinnissa, perehdytyksessä, valmentavassa 

johtamisessa, osaamisen johtamisessa sekä kannustamisessa. Tavoitteena on, että työntekijällä on omaan 

työhön motivaatiota ja työn imua.  

Organisaation muita voimavaroja ovat käytössä oleva talous ja tekniikka. Henkilöstökeskeisessä 

palveluorganisaatiossa henkilöstöllä, sen osaamisella ja kehitysmahdollisuuksilla sekä työhön sitoutumisella 

on positiivisen tuloksen ja laadun saavuttamiseksi suuri merkitys. 

Henkilöstövoimavarojen määrä ja laatu varmistetaan pätevyyden, työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin 

kehittämisellä. Toimivan kehityskeskustelukäytännön vakiinnuttaminen, keskustelujen kattavuus ja laatu ovat 

yksi osio kehittämisen painopistealueissa. Kehityskeskusteluilla vaikutetaan toiminnan kehittämiseen, 

jatkuvaan oppimiseen, tiedonkulkuun ja esimiestyöhön Koulutustarpeet tulevat kehityskeskustelujen kautta. 

Vuonna 2021 kehityskeskustelut toteutuivat 78 prosenttisesti.   

Osaamisen kehittämisen tapoihin luetaan kuuluviksi mm. koulutus, työnkierto ja perehdyttäminen.  
 
Koulutukset jaotellaan lakisääteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutukseen ja johtamis- ja 
esimieskoulutukseen/valmennukseen. Koulutuksista kerrotaan tarkemmin henkilöstön osaamisen 
kehittämisen luvussa.  
 
Työnkierto tasaa kuormitusta ja tuo vaihtelua työtehtäviin. Työnkierron katsotaan myös lisäävän osaamista, 
esim. syvällisemmän tiedon saaminen jostain asiasta voi toteutua tätä kautta.  
 
Perehdyttäminen on lakisääteinen oikeus, joka tulee työturvallisuuslaista. Työnantajan on perehdytettävä 
työntekijä työtehtäviin, työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin. Perehdytys koskee sekä 
uusia työntekijöitä että työtehtävästä toiseen siirtyneitä työntekijöitä. 
 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstö on ammattitaitoista, osaavaa ja 

työhönsä motivoitunutta. Oikein mitoitettu, sitoutunut henkilöstö takaa tuloksellisen ja hyvän palvelun. 

Sitoutuminen työhön näkyy myös vähäisenä vaihtuvuutena sekä koulutus- ja kehitysmyönteisyydessä. 

Osaamisen kehittäminen ja yhteisöllinen oppiminen luovat edellytykset palveluiden hyvälle laadulle. 

6. Työhyvinvointi ja terveys 

6.1 Työterveyspalvelut 

Kuntayhtymän henkilöstön työterveyshuollon järjesti koko henkilöstön osalta Suomen Terveystalo Oy.  

Henkilöstölle tarjottu työterveyshuolto käsittää sekä lakisääteisen työterveyshuollon että sairaanhoidon.  
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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, 

työkykyä uhkaavien tekijöiden varhainen tunnistaminen ja työssä selviytymisen tukeminen. Tavoitteena on 

myös luoda terveelliset työtavat, työolosuhteet ja työympäristö yhteistyössä työpaikan henkilöstön kanssa. 

Työpaikkaselvitykset tehdään yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa ja niillä täydennetään työpaikan 

riskinarviointeja. Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelutoimikunnan kokouksiin ja 

työsuojelutarkastuksiin työpaikalla. Riskiarvioinnit tehdään viiden vuoden välein. 

Työpaikkaselvitys tehdään aina, kun siihen ilmenee tarvetta, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Ennen 

työpaikkakäyntiä suoritetaan työpaikkaselvityksen esikysely. Työyhteisön kanssa keskustellaan kyselyn 

tuloksista ja käynnin yhteydessä tehdyistä havainnoista. Työfysioterapeutti tekee ergonomisia 

työpistekäyntejä uusille työntekijöille, työpisteen vaihtuessa tai sitä suunniteltaessa, erityistyistyölasien 

tarvetta arvioitaessa sekä silloin, kun tuki- ja liikuntaelinvaivat antavat siihen aihetta.  

Vuonna 2021 varsinaisia työpaikkaselvityksiä suoritettiin viisi kappaletta. Nämä tehtiin Henrikinhoviin 

Kokemäelle, Harjavallan ja Nakkilan kotihoitoihin, Harjavallan atk ja huoltoon sekä Harjavallan 

lääkärivastaanottoon. 

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2021 olivat 263932,64 euroa työterveyshuollon osalta. 

Vuonna 2021 kustannukset olivat 349,11 euroa per henkilö (vuonna 2020 341,57 euroa/henkilö). 

Kustannusten suhde Kela I ja Kela II oli 63,81 % / 36,19 % (vuonna 2020 Kela I 49,6 % ja Kela II 50,37 %).  

Työterveyshuollon kustannukset nousivat n. 8 euroa/hlö verrattuna edellisvuoteen. Suhdeluku Kela I ja Kela II 

oli muuttunut kuitenkin parempaan suuntaan eli painopiste työterveyshuoltopalveluissa oli keskittynyt 

ennaltaehkäisevään toimintaan. 

Kuvassa 3 on kuvattuna työterveyshuollon kustannuksia per henkilö vuodesta 2013 lähtien. Henkilöstön 

työterveyshuollosta vastasi Terveystalo vuosina 2013–2014 ja kuntayhtymän oma työterveyshuolto vuodesta 

2015 lähtien 31.7.2020 asti.  
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Kuva 3: TTH:n kustannukset / henkilö. 

7. Henkilöstömäärä 

Henkilöstömäärä kattaa Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palvelussuhteessa 

olevan henkilöstön. Henkilöstön kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa 

voidaan hyödyntää henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. 

Henkilöstömäärää ja sen kehitystä on tarkasteltu palvelussuhteen mukaan sekä sukupuolen mukaan 

jaoteltuna. 

Palvelussuhde 

31.12.2021 

Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% 

ed. 

vuodesta 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021  

 

Vakinaiset 

 

Määräaikaiset 

-  

 

14 

 

9 

 

36 

 

20 

 

188 

 

39 

 

584 

 

116 

 

202 

 

48 

 

 

620 

 

136 

 

306,9 % 

  

283,0 % 

Yhteensä 23 56 227 700 250 756  

 

Joulukuun lopussa Kessoten palveluksessa oli 756 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä nousi 506 henkilöä. 

Henkilöstömäärän nousu selittyy kuntayhtymän toiminnan laajentumisesta Kessoteksi, jolloin jäsenkuntien 
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sosiaalipalvelut tulivat mukaan kuntayhtymään. 82 prosenttia Kessoten henkilöstöstä oli vakituisessa 

palvelussuhteessa. Määräaikaisia oli 136 henkilöä. 

Kokoaikaisten lukumäärä:  

 naiset 622 

 miehet 48 

Osa-aikaisten lukumäärä: 

 naiset 78 (vuonna 2020: 27) 

 miehet 8 (vuonna 2020: 3) 

Kuvassa 4 näkyy osa-aikaisten määrän kehitys suhteessa koko henkilöstömäärään vuodesta 2016 lähtien ja 

kuvassa 5 koko henkilöstömäärän kehitys vuodesta 2010 lähtien. Noin 11 % henkilöstöstä teki osa-aikaista 

työtä vuonna 2021 ja vuonna 2020 osa-aikatyön määrä oli noin 12 % (vuonna 2019 n. 15 %). Osa-aikatyön 

tekemisen syinä olivat esim. lasten tai omaisten hoito, terveydelliset syyt tai opiskelu. 

 

Kuva 4: Osa-aikaisten lkm / koko henkilömäärä 

Osa-aikaeläkeläisten lukumäärä: 

 naiset 3 (vuonna 2020: 2) 

 miehet 0 (vuonna 2020:0) 

Osa-aikaeläkeläisten määrä nousi yhdellä edelliseen vuoteen verrattuna. 
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52

32

40

41

30

86
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270

281
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756

Osa-aikaisten lkm/hlömäärä
osa-aikaiset hlömäärä
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Kuva 5: Henkilöstömäärän kehitys 2011–2021 

 

8. Henkilötyövuosi 

Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, 

että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin 

henkilöstömäärä vuoden viimeisenä päivänä. Henkilötyövuodet ovat nousseet samoin kuin henkilömäärä 

edellisestä vuodesta. 

Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen 

henkilöstö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko 

vuoden työssä = 0,5 henkilötyövuosi). Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. 

Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden päiviin (esim. työssä 1.3. – 

31.5. = 92/365=0,25 henkilötyövuotta). Edellä mainitulla tavalla lasketut henkilötyövuodet lasketaan yhteen. 

Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä normaalin 

työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. 

Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-

aikaprosentti/100). 

Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä 

2021 

Yhteensä 

2020 

Muutos -% ed. 

vuodesta 

Henkilötyövuodet 

palvelussuhteessa 

51,7 671,2 722,9  248,7 290,7 % 
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9. Työajan jakautuminen 

Henkilöstömäärä- ja henkilötyövuositunnuslukujen lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten työntekoon 

tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty. Palvelutarpeiden edellyttämien henkilöstöresurssien 

oikean mitoituksen, kohdentamisen ja kuormituksen suunnittelu perustuu tietoon työajoista ja poissaoloista. 

Teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä vähennetään lauantait, 

sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät. Tällöin esim. jaksotyössä tai toimialueilla, joissa työskennellään 

ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä (24/7) voidaan käyttää myös vastaavaa viiden työpäivän 

ajattelua.  

Tehty työaika = teoreettinen säännöllinen työaika – vuosilomat – terveysperusteiset poissaolot – kaikki muut 

palkalliset poissaolot – kaikki muut palkattomat poissaolot – vapaana annetut työaikakorvaukset + rahana 

korvatut lisä- ja ylityöt. 

 Tunnit Työpäivät % teoreett. 

säänn.  

vuosityöajasta  

vuonna 2021 

% teoreett. 

säänn.  

vuosityöajasta  

vuonna 2020 

Kalenterivuoden päivät – vähennetään lauantait, 

sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät = 

Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) 

 

Vähennetään työpäivinä: 

- vuosilomat ja muut lomat 
- terveysperusteiset 

poissaolot (palkalliset) 
- perhevapaat 
- koulutus 

 

 
- muut palkalliset poissaolot 

 
- muut palkattomat 

poissaolot 
- vapaana annetut 

työaikakorvaukset 
 

 
+     rahana korvatut lisä- ja ylityöt 

 

 

 

 

 

144728 

80519 

44714 

24346 

 

3481 

 

61683 

9626 

 

 

2900 

190762 

 

 

 

 

19779 

11063 

5963 

3207 

 

480 

 

8553 

1287 

 

 

20478 

 

 

75,1 % 

 

 

10,4 % 

5,8 % 

3,1 % 

1,7 % 

 

0,3 % 

 

4,5 % 

0,7 % 

 

 

10,7 % 

 

 

69,2 % 

 

 

7,3 % 

4,5 % 

1,6 % 

0,3 % 

 

0,5 % 

 

3,6 % 

 

 

 

13,1 % 

= Tehty vuosityöaika  143331   
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Kuva 6: Työajan jakautuminen vuonna 2020 ja 2021 

Verrattuna vuoteen 2020 voidaan todeta, että terveysperusteisten palkallisten poissaolojen määrä on 

noussut 1,3 %-yksikköä. Vuosilomien määrä on laskenut 0,2 %-yksikköä edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 

2020 Suomen syntyvyyteen on ennustettu koronavuoden johdosta syntyvyyden nousua vuodelle 2021. 

Perhevapaiden määrä on noussut vuoteen 2020 verrattuna 1,5 %-yksikköä, joten ennuste syntyvyyden 

kasvusta näkyi Kessoten luvuissa. Teoreettisen säännöllisen vuosiajan kehitys on kuvattu alla kuvassa 7 

vuodesta 2017 lähtien sekä muut poissaolot kuvassa 8 vuodesta 2017 lähtien.  

 

 

Kuva 7: Teoreettinen säännöllinen työaika 
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Kuva 8: Muut poissaolot 

 

 

 

10.  Henkilöstön ikärakenne 

Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa tulevaisuuden henkilöstön 

rekrytoinnin tarvetta. Lisäksi tiedot tukevat myös ikäjohtamista. 

 

Kuva 9: Henkilöstön ikärakenne 2021 
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Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus 

alle 30 104 13,8 

30-39 155 20,5 

40-49 193 25,5 

50-59 217 28,7 

60-64 80 10,6 

65 ja yli 7 0,9 

Yhteensä 756 100 % 

 

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 44,9 vuotta (vuonna 2020 47 vuotta). Vakinaisen 

henkilöstön keski-ikä oli 45,9 vuotta (2020: 48,3 vuotta) ja määräaikaisen 40,7 vuotta (2020: 41,4 vuotta).  

Keski-ikä laski sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön osalta verrattuna edellisvuoteen. 

11.  Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. Osaamisen 

suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistamisen kokonaisuutta, johon 

kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uuden osaamisen hankkiminen. 

Toimintaympäristön muutosten ennakointia tarvitaan, kun kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeita ja 

tehdään pitkän aikavälin suunnitelmia henkilöstön kehittämiselle. 

Osaamisen kehittämiseen sisältyvät sekä ammatillinen henkilöstökoulutus (täydennys-, uudelleen- ja 

jatkokoulutus) että myös erilaiset työssä oppimisen ja osaamisen kehittämisen tavat. 

Osaamisen kehittäminen Osallistujien 

määrä 

Päiviä/osallistuja 

Ammatillinen henkilöstökoulutus, josta 

 lakisääteistä sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
täydennyskoulutusta 

 Johtamis- ja 
esimieskoulutus/valmennusta 

 

 

Opintovapaalla oleva henkilöstö 

 

146 

 

 

10 

 

 

26 

 

1-18 

 

 

2-8 

 

 

3-237 

Yhteensä 182  
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Yllä mainittujen koulutusten lisäksi järjestetään sisäisiä ilmaisia koulutuksia, mm. lääke-esittelyfirmojen 

järjestämät koulutukset lääkäreille.  

12.  Terveysperusteiset poissaolot 

Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, 

työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat 

poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. 

Terveysperusteiset poissaolot aiheuttavat kustannuksia ja työpanoksen menetyksiä. Poissaoloja on pyrittävä 

vähentämään ja niiden syitä analysoitava yhdessä esimiesten, henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. 

Kustannusseurannassa kustannuksista vähennetään Kela- ja muut korvaukset.  

Terveysperusteiset poissaolot poissaolojaksot 2021 

 

1-3 pv 

4-10 pv 

11-30 pv 

31-60 pv 

61-90 päivää 

91-365 päivää 

 

 

506 

453 

143 

31 

14 

17 

 

Sairauspoissaolot nousivat 1,3 %-yksikköä verrattuna vuoteen 2020. Sairauspoissaolopäiviä oli 13,8 päivää 

per henkilö. Huomioitavaa kuitenkin on, että 47 %:lla ei ollut ollenkaan sairauspoissaolopäiviä. 

Diagnoosityypeittäin sairauspoissaolot: 

 tuki- ja liikuntaelinsairaudet 37 %  

 mielenterveyden häiriöt 21 % 

 muut sairaudet 18 % (sis. oma ilmoitus poissaolot, kasvaimet, ihosairaudet, 

ruoansulatuselintensairaudet) 

 tapaturmat 9 %  

 verenkierto- ja aineenvaihduntasairaudet 8 %  

 infektiot 5 % 

 oireet ja vaivat 2 %.  

Ikäjakauman mukaan vastaavalta ajalta sairauspoissaolot: 
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 alle 30-vuotialla 8 % 

 30-39-vuotiailla 16 % 

 40-49-vuotiailla 29 % 

 50-59 vuotiailla 30 % 

 60-64-vuotiailla 16 %. 

Vuoteen 2020 verrattuna sairauspoissaolot lisääntyivät 60–64-vuotiaiden osalta 7 %-yksiköllä ja 30–39 

vuotiaiden osalta 4 %-yksiköllä sekä alle 30-vuotiaiden osalta 2 %-yksiköllä. Sairauspoissaolot vähenivät 

eniten 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä (8 %-yksikköä) verrattuna vuoteen 2020. 

Työkyvyttömyyseläkemaksu on ollut vuonna 2021 2,13 prosenttia. Vuonna 2022 työkyvyttömyyseläkemaksu 

on 1,19 prosenttia.  

12.1 Työtapaturmat / työmatkatapaturmat 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä työtapaturmia sattui vuonna 2021 25 kpl, 

näistä sairauspoissaolopäiviä yhteensä 498 päivää. Ammattitauteja oli 0 vuonna 2021. Työtapaturmista 55 % 

tapahtui koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden palvelualueella. 

 

Kuva 10: Työtapaturmat 2012–2021 

Työmatkatapaturmia sattui vuonna 2021 6 kpl. Näistä aiheutui sairauspoissaolopäiviä yhteensä 44 päivää. 
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Kuva 11: Työmatkatapaturmat 2012–2021 

12.2 Turvallisuusilmoitukset 

Vaara- ja läheltä piti -tilanteiden raportoinnissa Haipro-järjestelmässä seurataan henkilöstön tekemiä 

turvallisuusilmoituksia. Turvallisuusilmoituksia tehtiin kaikkiaan 266 kpl vuonna 2021, vuonna 2020 24 kpl. 

Läheltä piti- / uhkatilanneilmoituksia näistä oli 42 kpl (vuonna 2020 11 kpl) ja tapaturma/väkivaltatilanne –

ilmoituksia oli 197 kpl (vuonna 2020 13 kpl) ja muita turvallisuushavaintoja oli 27 kpl.  

13.  Henkilöstön vaihtuvuus 

Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kuntayhtymässä alkaneet ja päättyneet 

palvelussuhteet (irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, kuolleet) raportoidaan lukumäärinä 

sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. Prosentit lasketaan suhteuttamalla em. henkilöiden 

lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. Vakinaisen henkilöstön 

lähtövaihtuvuuden prosenttiosuus väheni hieman edellisestä vuodesta. 

Vakinaiset Lukumäärä 

2021 

Lukumäärä 

2020 

Vaihtuvuus-% 

 2021 

Vaihtuvuus-%  

2020 

Alkaneet palvelussuhteet 32 16 5,2 % 7,9 % 

Päättyneet palvelussuhteet 79 31 12,7 % 15,3 % 
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Henkilöstön vaihtuvuuden ja sen syiden seuranta antaa tietoa mm. työntekijöiden sitoutumisesta 

organisaatioon, uusien työntekijöiden palkkaamisen ja perehdytyksen onnistumisesta sekä organisaation 

kilpailukyvystä rekrytointimarkkinoilla. Kuntayhtymässä otettiin vuonna 2021 rekrytoinneissa käyttöön 

sähköinen Kuntarekry-järjestelmä. 

14. Eläköityminen 

Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa ja –ennusteita ja yhdistämällä tiedot organisaation 

palvelustrategiaan kyetään ennakoimaan tulevaa työvoima- ja osaamistarvetta, työurien pituutta sekä 

henkilöstöjohtamisen haasteita. Eläköityminen raportoidaan vanhuuseläkkeelle aloittaneiden lukumääränä. 

Vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän saavuttavan henkilöstön määrän ennustetaan nousevan selvästi 

tulevina vuosina. 

 Yhteensä 

2021 

Yhteensä 

2020 

Yhteensä 

2019 

Yhteensä 

2018 

Yhteensä 2017 

Vanhuuseläkkeelle 

 siirtyneet 

15 11 7 7 9 

 

15. Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 

Työvoimavaltaisella alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen 

kehittämiseen muodostavat merkittävän osan taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen 

seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntayhtymään 

palvelussuhteessa olevan henkilöstön. 

1000 euroa 2017 2018 2019 2020 2021 

Työvoimakustannukset yhteensä 
josta 
1. Palkat yhteensä, josta 
-vuosiloma-ajan palkat 
-terveysperusteisten poissaolojen palkat 
(palkat-Kela-korvaus) 
-perhevapaiden palkat 
-muut lakisääteisten/sopimusperusteisten 
poissaolojen palkat 
2. Työnantajan eläke- ja muut 
sosiaalivakuutusmaksut 
3. Henkilöstöinvestoinnit 

Työterveyshuolto, netto 
koulutus- ja muu kehittäminen 
kuntoutus 
työpaikkaruokailu 
yhteistoiminta 

12446 
 
9936 
1121 
196 
(346-150) 
47 
60 
 
2510 
 
 
133 
78 
0 
28 
7 

12405 
 
9945 
1069 
236 
(401-165) 
48 
59 
 
2460 
 
 
144 
61 
0 
25 
12 

12496 
 
10078 
1086 
151 
(306-145) 
34 
75 
 
2418 
 
 
124 
57 
0 
28 
26 

12379 
 
9857 
947 
142 
(327-185) 
89 
39 
 
2522 
 
 
89 
37 
0 
28 
22 

35130 
 
28415 
2684 
643 
(743-100) 
574 
50 
 
6715 
 
 
260 
8 
0 
129 
0 
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16. TYKY-toiminta 2021 

Henkilöstöetuja on lukuisia henkilöstöliikunnasta työsuhdeasuntoihin, joita käytetään rekrytoinnin tukena. 

Virkistystoimintaa tuetaan henkilöstökerholla, jonka tavoitteena on lisätä osallistumista yhteiseen vapaa-ajan 

toimintaan ja sitä kautta parantaa työviihtyvyyttä. Henkilöstökerhon ideoimana ja vetämänä toteutettiin 

henkilöstölle Tyky-toimintaa seuraavasti: 

 Tyky-seteleitä oli mahdollista saada yhteensä 40 euron arvosta/työntekijä/vuosi liikuntaan ja 

kulttuuriin. Keväällä 460 henkilöä ilmoitti halukkuutensa Tyky-seteleihin,  

 suurempia yhteisöllisiä tilaisuuksia ei ollut mahdollista järjestää vuonna 2021 vallitsevan 

koronapandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tämän tilalle sovittiin, että esimies voi käyttää 7 

euroa/työntekijä yksikön henkilöstömäärän mukaisesti kertaluonteisesti yhteisöllisyyden tukemiseen 

/yhteistoimintaan.   

Perinteistä jouluruokailua ei pystytty vuonna 2021 järjestämään vallitsevien koronarajoitusten takia.  

Korvaukseksi kuntayhtymä tarjosi henkilöstölle lounassetelin joulukuussa 2021. 

17.  Johtopäätökset 

Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kunnat ja KSTHKY valmistelivat vuonna 2020 sosiaalipalveluiden 

järjestämisvastuun siirtämisen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymälle. Kuntayhtymä aloitti 

1.1.2021 uutena nimenään Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä eli Kessote. 

Liikkeenluovutuksia tapahtui myös Kessoten lisäksi. Työterveyshuollon liikkeenluovutus Terveystalolle oli 

toteutunut 1.8.2020 ja Eurajoen ja Luvian terveysaseman toiminta siirtyi omaksi toiminnaksi 1.1.2021. 

Kessoten siirtosopimuksen yhteydessä oli sovittu palkanlaskennan liikkeenluovutuksesta 1.1.2021 lukien 

Harjavallan kaupungille.  

Pääsopijajärjestöjen kanssa oli sovittu kuntayhtymän yhteistoimintaorganisaatiosta, jonka yhtymähallitus 

hyväksyi kokouksessaan 24.3.2021. Pääsopijajärjestöjen kanssa neuvoteltiin ja tehtiin paikallisia sopimuksia 

liittyen henkilöstön saatavuuteen ennen kaikkea korona työskentelyyn. Kuntayhtymän henkilöstöhallinnon 

ohjeistuksia päivitettiin ja uudistettiin vastaamaan kuntayhtymässä tapahtunutta muutosta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tuli voimaan 1.9.2021. Ensimmäinen 

SOTE-sopimus on voimassa 1.9.2021-28.2.2022. Työnantaja siirsi KT:n yleiskirjeen 6/2021 mukaisesti 

palkansaajat SOTE-sopimuksen piiriin. 

Kuntayhtymän johtoryhmän ja palvelualueiden johtoryhmätyöskentely sekä kuntayhtymän 

esihenkilöpalaverit kokoontuivat säännöllisesti n. kerran kuukaudessa. Tiedottamiseen on panostettu lähes 

joka viikkoisella tiedotteella koko henkilöstölle. Henkilöstöä ja työyksiköitä osallistettiin liikunnallisin 
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tempauksin. Henkilöstön kouluttautumiseen hankittiin yhteistyössä Harjavallan kaupungin kanssa Wistec-

kouluttautumissovellus, jonka avulla henkilöstö voi kouluttautua käyttämään eri sovelluksia. Lisäksi käytössä 

on edelleen ollut Oppiportti-ympäristö kouluttautumiseen. Kuntayhtymän internet-sivut päivitettiin Kessoten 

myötä syksyn 2021 aikana. 

Toteutuneiden kehityskeskustelujen määrä oli 78 % vuonna 2021. Koulutuksia oli toteutunut yhteensä 3207 

työpäivän verran, vaihdellen 1–18 päivää/osallistuja. 

Sairauspoissaolo-% oli 5,8 % koko vuoden 2021 osalta (palkalliset sairauspoissaolot). Verrattuna vuoteen 

2020, jolloin sairauspoissaolo-% palkallisten sairauspoissaolojen osalta oli 4,5 %, voidaan todeta, että 

terveysperusteisten palkallisten poissaolojen määrä on noussut 1,3 %-yksikköä. Diagnoosityypeittäin 

sairauspoissaoloista 37 % oli tuki- ja liikuntaelinsairauksia, 21 % mielenterveyden häiriöitä, 18 % muita 

sairauksia (sis. oma ilmoitus poissaolot, kasvaimet, ihosairaudet, ruoansulatuselintensairaudet), 9 % 

tapaturmia, verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksia 8 % ja 5 % infektioita ja loput oireet ja vaivat 

diagnooseja. 

Sairauspoissaolopäiviä oli 13,8 päivää per henkilö (vuonna 2020 17,3 päivää/henkilö). Huomioitavaa 

kuitenkin on, että 47 %:lla ei ollut ollenkaan sairauspoissaolopäiviä. Vertailun vuoksi Kunta10-tilastojen 

mukaan vuonna 2020 kuntatyöntekijät olivat poissa töistä oman sairauden takia keskimäärin 16,7 päivää. 

Koko kunta-alalla 28 %:lla henkilöstöstä ei ollut poissa päivääkään oman sairauden takia.  

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia vaikutti monella tapaa ihmisten työssä ja työelämässä sekä vapaa-ajalla 

myös vuonna 2021. Rajoituksia ja suosituksia oli monenlaisia. Henkilöstö on sekä joustanut että venynyt ja 

jaksaminen on ollut koetuksella. Kevan mukaan korona-aika on koetellut erityisesti nuoria ja näkynyt nuorten 

jaksamisessa. Hoitoalan ammateissa aloittaa työuransa moni alle 30-vuotias kuntatyöntekijä, joista 

koronavuoden aikana yhä useampi joutui olemaan sairauden vuoksi pois työstä. Toisaalta korona-aikana 

etätyö on lisääntynyt ja vähentänyt sairauspoissaoloja ja etäjohtamiseen on oltu varsin tyytyväisiä. Kevan 

mukaan useissa hoitoalan ammateissa ja ammattiryhmissä, joissa tehdään ruumiillista työtä eikä etätyöhön 

ollut mahdollista siirtyä, sairauspoissaolot lisääntyivät ja myös pitkittyivät vuonna 2021. Kuntayhtymässä tämä 

on näkynyt myös siinä, että palvelualuekohtaisesti vertailtuna eniten sairauspoissaoloja kertyi juuri koti-, 

sairaala ja hoivapalveluiden alueelle. 

Organisaation tärkein voimavara on ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö ja siksi työhyvinvointiin 

panostaminen on tärkeää. Kun työn hallinta ja vaatimukset sekä johtamisen oikeudenmukaisuus ovat 

kunnossa, työkyky ja työtyytyväisyys koetaan keskimääräräistä paremmiksi. Tampereen yliopiston tekemässä 

tutkimuksessa työurien ja työolojen kehitystä seurattiin kolmen vuosikymmenen aikana ja siinä päädyttiin 

mm. seuraavaan johtopäätökseen: ”Kokemus johtamisen oikeudenmukaisuudesta liittyy keskimääräistä 

vähäisempiin sairauspoissaoloihin. Oikeudenmukainen johtaminen lisää myös halua jatkaa työssä vähintään 
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65-vuotiaaksi ja vähentää aikeita vaihtaa työpaikkaa.” (https://tttlehti.fi/oikeudenmukainen-johtaminen-

pitaa-kiinni-tyossa/) 


