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Sosiaali- ja terveydenhuolto on maassamme tällä hetkellä suuren raken-
nemuutoksen edessä, ja sairaalatoimintaan kohdistuu suuria muutoksia ja 
sitä kehitetään täysin uuteen suuntaan. Kuluneena ja tulevina vuosina sai-
raalan toimintaa ylläpidetään poikkeuksellisen epäselvissä ja epävarmoissa 
olosuhteissa. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät 
siirtyvät kunnilta uudelle maakuntahallinnolle vuonna 2019. Vaasan keskus-
sairaalan kehittämistä koskevan konseptisuunnitelman mukaan tavoitteena 
on kehittää entistä kilpailukykyisempi ja asiakaslähtöisempi organisaatio-
malli. Strategisen tulevaisuudensuunnitelman osana toteutettiin vuonna 2016 
uusi organisaatiorakenne, jossa sairaalan aiemmat klinikkaryhmät jaettiin 
kymmeneen uuteen palvelualueeseen ja neljään vastuualueeseen. Muutokset 
vaikuttavat kaikkiin ja asettavat vaatimuksia sairaalan esimiehille ja työnte-
kijöille. Esimiehet johtavat muutostyötä yksiköissään, mutta hyvän lopputu-
loksen saavuttamiseksi vaaditaan henkilöstön osallistumista muutostyöhön. 

Muutoksen ja kehityksen aika 
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Asiakaslähtöisyys  

Sairaalan strategisen tulevaisuudensuunnitelman mukaan 
Vaasan keskussairaalan potilaiden kokeman hoidon laadun on 
oltava Suomen parasta. Väestön on saatava palvelua ja vaikut-
tavaa hoitoa nopeasti, sujuvasti ja oikea-aikaisesti. Sairaalan on 
tarjottava hyvää ja asiantuntevaa palvelua kunnille, sosiaali- ja 
perusterveydenhuollolle sekä avohoidon yhteistyökumppa-
neille. Asiakkaan on oltava toiminnan keskiössä. Pyrimme 
kokonaisvaltaiseen, turvalliseen ja laadukkaaseen hoitoon, 
jossa potilasta kuullaan, hoidetaan ja ohjataan hänen omalla 
äidinkielellään. Sen vuoksi henkilöstön kielitaito on erittäin 
tärkeä asia. Erilaisia toiminnan ja talouden hoitamista koskevia 
asiakastyytyväisyysmittareita kehitetään. Asiakkaiden edusta-
jat osallistuvat aktiivisemmin toiminnan kehittämiseen.

Prosesseja kehitetään edelleen asiakaslähtöisemmiksi, ja 
yhteistyötä ja työnjakoa perusterveydenhuollon ja yliopisto-
sairaaloiden kanssa sujuvoitetaan. Eri palvelualueiden toimialoja 
on yhtenäistetty, ja johtamisjärjestelmiä ja seurantamenetelmiä 
seurataan. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että alueelli-
nen yhteistyö perustuu laadittuihin suunnitelmiin ja toimiviin 
hoitoketjuihin ja että tilat, varustus ja ICT-järjestelmät tukevat 
toimintaa. Interaktiiviseen tiedonkulkuun ja viestintään pyri-
tään laajalla rintamalla. Sairaalan esimiehet sitoutuvat toimin-
nan seuraamiseen toimintaprosesseja, taloutta ja henkilöstö-
resursseja varten kuvattujen ja vahvistettujen mittareiden avulla.

Kustannustehokkuus

Sairaalan strategisen VKS 2025 -ohjelman mukaan sairaalan 
kustannus- ja hintatason on oltava maamme keskitasoa ja 
samalla on toteutettava 11 %:n kustannussäästö. Vuoden 2016 
säästövaatimus oli viisi miljoonaa euroa. Toiminnasta tehdään 
tehokkaampaa rakenteellisin ja toiminnallisin muutoksin ja 
keskittymällä erikoissairaanhoitoa vaativien sairausryhmien 
kustannustehokkaaseen hoitoon. Tuottavuutta ja kustannus-
vaikuttavuutta pyritään kehittämään paremmalle tasolle sopi-
malla työnjaosta yliopistosairaaloiden ja perusterveydenhuol-
lon kanssa. Lisäksi sairaalan rakennuksiin ja laitteisiin aletaan 
soveltaa elinkaarimallia.

Toiminta ja tavoitteet
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Sairaalan rekrytointi jatkui vuoden aikana entiseen tahtiin, 
kun yhteensä 321 paikkaa julistettiin avoimeksi (2015: 328). 
Vuotta 2016 leimasi koventunut työmarkkinatilanne ja työt-
tömyyden kasvu seudullamme, sillä hakemusten määrä kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna 53 % eli 1 806:sta 2 756:een. Avoi-
mista työpaikoista 49 % täytettiin ulkoisesti (2015: 52 %) ja 51 
% sisäisesti (2015: 48 %). Rekry-
toinnin ilmoituskulut olivat 
45 000 euroa (2015: 53 100 
euroa). Muutosten ja epä-
varmuuden aikana on 
tärkeää, että luomme 
edelleen hyvän ima-
gon sairaalasta ja 
prof i loidumme, 
niin että olemme 
tulevaisuudessa-
kin vetovoimai-
nen työpaikka. 
Strategisen rekry-
toinnin ja määrä-
tietoisen   henkilös- 
töpolitiikan avulla 
haluamme pystyä 
pitäämään nykyisen 
henkilöstömme ja rekry-
toimaan tarvittaessa uutta 
henkilöstöä. Henkilöstön 
rekrytoinnin tärkeitä osa-alueita ovat henkilöstön kielitaito ja 
yhteistyö yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. 
Meidän on tarjottava styöntekijöille kilpailukykyistä palkkaa, 
monipuolisia työtehtäviä sekä kehittymis- ja urakehitysmah-
dollisuuksia.

Sairaalan markkinoimiseksi ja lääkäreiden rekrytoimi-
seksi osallistuimme Turun Lääkäripäiville. Vuonna 2016 sai 
yhteensä 639  (2015: 528) lääketieteen kandidaattia (Turun 
yliopistosta 533, Helsingin yliopistosta 90 ja Oulun yliopistosta 16) 
peruskoulutusta ja ohjausta Vaasan keskussairaalassa. Yhteensä  
64 (2015: 68) erikoistuvaa lääkäriä suoritti eripituisia erikoistu-
misjaksoja keskussairaalassa. 

Vaihtuvuus

Toistaiseksi otetun henkilöstön vaihtuvuus oli 9 % (2015: 
8,1 %). Ulkopuolelta palkattiin yhteensä 23 henkeä, kun taas 
145 työntekijän palvelussuhde päättyi. Edellisvuosista poiketen 
siirrettiin kokonaiset 157 henkeä (2015: 80 henkeä) määräai-
kaisesta palvelussuhteesta vakinaiseen palvelussuhteeseen. 
Eläkkeelle siirtyi 85 henkeä, joista 65 kokoaikaeläkkeelle ja 

20 osa-aikaeläkkeelle. Yhteensä 56 henkeä siirtyi vanhuuseläk-
keelle. Kolmen seuraavan vuoden eläke-ennusteen mukaan 
vanhuuseläkkeelle siirtyy vuosittain 37–40 henkeä.

» Tilasto-osiossa on taulukko eläkepäätösten määrästä.
» Tilasto-osiossa on taulukko eläkkeelle siirtyneiden määrästä 

ammattiryhmittäin.

Johtamisen kehittäminen

Sairaalassa pyritään vahvaan, 
innovatiiviseen ja interaktiiviseen 

johtamiseen, jotta saavuttai-
simme toiminnalle, taloudelle, 
hoidolle ja potilasturvallisuu-
delle asetetut tavoitteet. 
Hyvä johtajuus luo toimivan, 
innostavan ja turvallisen 
työympäristön. Uuden orga-
nisaatiomallin käyttöönotto 
vuoden 2016 alussa leimasi 
johtamista organisaation 

eri tasoilla. Esimiehille an-
nettiin johtamiskoulutusta 

vuoden aikana noin 480 päivää 
(2015: 380 päivää). Lean-mene-

telmään perustuvien koulutus-
ten määrä oli suuri, mutta vuoden 

aikana järjestettiin myös muunlaisia koulutuspäiviä, esi-
merkiksi Innostava johtajuus ja palvelukulttuurin rakentaminen.

Yhteistoiminta

Tärkein yhteistoimintamenettely tapahtuu edelleen suorassa 
yhteistoiminnassa esimiehen ja työntekijöiden välillä sekä 
yksiköiden työpaikkakokouksissa. Vuoden aikana tehtiin palkka-
kartoitus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta. Siinä 
ei ilmennyt palkkaeroja, jotka olisivat vaatineet lisäselvityksiä. 
Sairaalan sisäiseen puhelinluetteloon lisättiin valokuvat työn-
tekijöistä yhteistyön helpottamiseksi. Aloitetoimintaa koskevat 
säännöt uudistettiin niin, että aloitetoimintaa, laatupalkintoja 
ja henkilökohtaisia palkkioita koskevat säännöt sisältyvät nyt 
yhteen ja samaan asiakirjaan. Vuoden aikana aloitettiin uuden 
henkilöstöstrategian laatiminen siirtymäkaudeksi 2017–2018.

Henkilöstö
”Vaikka sairaala on suurten muutosten kourissa ja tulevaisuus näyttää epävarmalta, on edelleen tärkeää, 
että sairaalalla on riittävästi osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä, joka voi työssään hyvin.”

Rekrytointi
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Henkilöstön osaaminen
Osaamisen kehittäminen

Kun sairaalan toiminta ja palvelutarjonta muuttuu, henkilöstölle 
asetetaan uusia vaatimuksia tietojen ja taitojen suhteen, mikä 
johtaa uusien koulutustarpeiden syntymiseen. Henkilöstöltä 
edellytetään vastaisuudessa muutoskykyä ja muutosvalmiutta. 
Tavoitteena on, että henkilöstö on kehitys- ja palveluhenkistä. 
Henkilöstöä rohkaistaan kehittämään ja ylläpitämään osaamista, 
joka on sairaalan toiminnan kannalta tärkeää. Vaikka osaamista 
kehitetään järjestelmällisesti ja suunnitellusti, painotetaan jo-
kaisen työntekijän omaa vastuuta osaamisensa kehittämisestä. 
Koko henkilöstön edellytetään antavan palveluita molemmilla 
kotimaisilla kielillä, ja kaksikielisyyttä edistävää toimintaa 
kehitetään. Esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstöllä on 
riittävästi osaamista ja että osaaminen siirtyy työn-
tekijältä toiselle.  Esimiehet huolehtivat myös siitä, 
että uudelle henkilöstölle ja pitkiltä poissaoloilta 
työhön palaavalle henkilöstölle järjestetään perehdytystä. 

Koulutuspäivät

Henkilöstön koulutuspäivien määrä vuonna 2016 oli 8 196, 
lisäystä edellisvuoteen verrattuna on 1 085 päivää eli 15 %. 
Ulkoisen ja sisäisen koulutuksen määrä muuttui niin, että 
sisäisen koulutuksen osuus kasvoi 40 prosentista 52 pro-
senttiin, kun taas ulkoisen koulutuksen määrä väheni samassa 
suhteessa. Videokoulutusten määrä oli 331 päivää (2015: 332 
päivää). Verkkokoulutusta (LOVe, CRM, laatu- ja potilasturvallisuus) 
oli 388 päivää eli 4,7 % kaikesta koulutuksesta (2015: 313 päivää, 
4,4 %). Koulutuspäivien määrä työntekijää kohti laskettuna 
nousi 3 päivästä 3,6 päivään. Koulutuspäivien määrä 
kasvoi lääkäreiden ja hoitohenkilöstön keskuudessa, pysyi 
muuttumattomana tutkimushenkilöstöllä ja väheni hal-
linnon ja huollon henkilöstöllä. Vuoden aikana aloitettiin 
toiminta, jossa hoitoyksiköiden henkilöstö tutustuu toistensa 
toimintaan osaamisen laajentamiseksi, ymmärryksen lisää-
miseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Tällaisia päiviä oli 280.

Kehityskeskustelut

Yksi sairaanhoitopiirin strategisista tavoitteista on monipuoli-
nen ja laaja kehityskeskustelukäytäntö. Kaikkien työntekijöiden 
odotetaan joka vuosi osallistuvan henkilökohtaiseen kehityskes-
kusteluun lähiesimiehensä kanssa. Uutta vuonna 2016 oli se, 
että jokaisessa tulosyksikössä oli tarkoitus käydä ryhmäkeskus-
telu, jossa käsitellään yksikölle asetetut tavoitteet ja saavutetut 
tulokset. Vuoden aikana henkilökohtaisen kehityskeskustelun 
kävi 71 % henkilöstöstä (2015: 59 %). Ryhmäkeskustelun kävi 
65 % sairaalan tulosyksiköistä.

2014 2015 2016

Lääkärit 8,9 7,7 8,9

Hoitohenkilöstö 2,9 3,0 4,0

Tutkimushenkilöstö 2,6 2,2 2,2

Hallintohenkilöstö 1,5 1,7 1,3

Huoltohenkilöstö 0,7 0,8 0,7

Yhteensä 3,0 3,0 3,6

Koulutuspäivät/työntekijä      2014–2016

» Tilasto-osiossa on taulukko koulutuspäivien määrästä 
ammattiryhmittäin.

Määräaikaisten kielitaitovaatimukset

Vuoden aikana laadittiin periaatteet sille, miten määräai-
kaisten kielitaitovaatimukset huomioidaan. Määräaikaisia 
työntekijöitä, jotka eivät täytä kielitaitovaatimuksia, keho-
tetaan opiskelemaan kieliä ja heille kerrotaan, että meillä 
ei voi työskennellä epäpätevänä kahta vuotta kauempaa.   

Kieltenopetus 

Sairaalassa järjestetyn kieltenopetuksen määrä oli yhteensä 
101 päivää, mikä on sama määrä kuin edellisvuonna. Työn-
tekijöille, jotka aikovat suorittaa kielitutkinnon, järjestettiin 
valmennuskursseja suomessa ja ruotsissa ja lisäksi järjes-
tettiin ruotsin kielen kursseja hoitohenkilöstölle, lääkäreille, 
lääketieteen kandidaateille, ulkomaalaisille lääkäreille ja 
osastonsihteereille. Lisäksi järjestettiin yksi englannin kie-
len kurssi. Kielikursseille osallistui yhteensä 95 henkeä.

71 % 59 % 

2015 2016

Kehityskeskustelut  2015 –2016
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Jotta sairaala voisi saavuttaa tavoitteensa, kaiken a ja o on mo-
tivoitunut ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, joka voi hyvin 
ja tuntee työn iloa. Henkilöstön hyvinvointia kartoitetaan 
henkilöstökyselyiden, tilastotietojen ja suositusmittareiden 
avulla. Pyrimme vähentämään henkilöstön sairauspoissaoloja ja 
ennenaikaisia eläkkeelle siirtymisiä panostamalla työolosuh-
teisiin, työsuojeluun ja työkykyyn. Työyhteisöissä painotetaan 
yksittäisen työntekijän vastuuta ja velvoitteita työssä sekä 
vastuuta omasta työsuorituksesta ja työympäristöstä. Teemme 
jatkuvasti työtä sen eteen, että sairaalan toimintaa 
harjoitetaan terveissä ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Vuo-
den aikana tehtiin kolme suosituskyselyä, jossa henkilöstöä 
pyydettiin vastaamaan, voivatko he suositella yksikköään 
työpaikkana. Vastaukset analysoitiin ja ne muodostivat 
perustan jatkokeskusteluille. Vuoden aikana otettiin käyt-
töön sähköinen ohjelma (Haipro) työtapaturmien käsittelyä 
varten. Tästä lähtien koko prosessi hoidetaan sähköisesti, 
aina työntekijän ilmoituksesta ja esimiehen/HR-yksikön 
käsittelystä vakuutusyhtiöön tehtävään ilmoitukseen saakka.

Kevan Kaari-hanke

Vaasan sairaanhoitopiiri on muutaman muun sairaanhoitopiirin 
kanssa osallistunut Kevan Kaari-hankkeeseen jo parin vuoden 
ajan.  Hankkeen puitteissa seurataan pitkistä sairauspoissa-
oloista ja ennenaikaisesta eläkkeelle siirtymisestä syntyviä 
kuluja, sillä ne aiheuttavat merkittäviä kuluja sekä työeläkejär-
jestelmälle että työnantajalle. Hankkeeseen osallistuvat tahot 
saavat tunnuslukuja oman organisaation kuluista, vertailu-
lukuja muihin vastaaviin organisaatioihin, Kevan moniamma-
tillisia näkökulmia sekä ehdotuksia ja tukea jatkotoimenpi-
teisiin. Lukumme ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan, ja 
Vaasan keskussairaalan tulos on muihin piireihin verrattuna 
hyvä. Työkyvyttömyydestä ja ennenaikaisesta eläkkeelle siirty-
misestä johtuvat menot ovat vähentyneet, paljolti varhaisen 
tuen ohjelman ansiosta. Ohjelmasta on ollut apua käsiteltäessä 
henkilöstöasioita silloin kun työntekijän työkyky on 
uhattuna.  Myös sairauspoissaoloista johtuvat kulumme 
ovat alemmalla tasolla kuin muissa organisaatioissa.

Tyky

Sairaalan tykyperiaatteet päivitettiin, ja yhteenkuuluvuuden 
tunteen vahvistamiseksi päätettiin osa tykytoiminnasta jär-
jestää jälleen yksiköissä. Toimintaa varten saa työntekijäkoh-
taista avustusta, ja toiminta sijoitetaan työajan ulkopuolelle. 
Henkilöstölle tarjottiin ensimmäistä kertaa mahdollisuutta 
osallistua hyvinvointianalyysin. Osallistujamäärä rajattiin 130 
henkeen. Hyvinvointianalyysi toteutettiin yhteisprojektina niin, 
että työntekijä kustantaa 25 % kuluista ja työnantaja loput 
75 %. Hyvinvointianalyysi toteutettiin yhteistyössä Vaasan 
Aluetyöterveyden kanssa. Mittauksen jälkeen tehdyssä kyse-
lyssä osallistujat antoivat myönteistä palautetta analyysistä. 
Vuoden aikana järjestettiin yhdessä työterveyshuollon 
kanssa erilaisia teemaryhmiä, kuten stressinhallinta-
kurssi ja unikurssi. Tykyliikuntaseteleitä jaettiin yksi erä.

Henkilöstökysely

Monissa yhteyksissä on tullut esiin asiakkaiden ja työtoverei-
den kohtelu sekä sairaalan kaksikielisyys, joten vuoden 2016 
henkilöstökyselyn teemoina olivat kohtelu, kommunikointi ja 
kielten käyttäminen.  Kyselyyn vastasi yhteensä 710 henkeä 
(31 %). Työntekijöiltä kysyttiin kohteluun liittyen, että kuinka 
usein he tervehtivät lähimpiä työtovereita ja muita yhteistyö-
kumppaneita. Tuloksen mukaan työntekijät yleensä 
tervehtivät toisiaan molemmissa yhteyksissä. Kommu-
nikoinnista kysyttiin, miten asiallista kommunikointi omassa 
yksikössä ja eri ammattiryhmien kesken on. Myös sitä kysyttiin, 
miten kohteliaita työntekijät ovat sähköpostiviesteissään ja 
puhelimessa. Vastausten perusteella kommunikoinnissa ei ole 
eroa, tapahtuuko se yksikössä tai ammattiryhmien välillä eikä 
epäasiallisuuttakaan vaikuttaisi ilmenevän suuressa määrin. Sen 
sijaan vaikuttaa siltä, että sähköpostiviestit ja puhelinkeskus-
telut koetaan joskus epäkohteliaina. Kielten käyttämisestä 
kysyttiin, että kuinka usein työntekijä pystyy kommunikoimaan 
omalla äidinkielellään yksikössään ja pitäessään yhteyttä muihin 
yksiköihin sekä käyttääkö hän yhdenmukaisesti molempia kieliä 
asiakaskontakteissa. Tuloksen mukaan äidinkieltä voi usein 
käyttää omassa yksikössä, mutta vähemmässä määrin kommu-
nikoinnissa muiden yksiköiden kanssa. Asiakaskontakteissa 
käytettiin johdonmukaisesti molempia kieliä. Lopuksi vastaajat 
saivat ehdottaa, mitä kohtelun ja kommunikoinnin paranta-
miseksi sairaalassa voitaisiin tehdä. He saivat myös ehdottaa, 
miten henkilöstöä voitaisiin auttaa ja rohkaista käyttämään molem-
pia kieliä. Tulokset analysoidaan ja niitä käytetään kehitystyössä.

Kesätyökysely

Sairaalassa oli yhteensä 318 kesätyöntekijää kesällä 2016. Näistä 
251 (79 %) työskenteli potilashoitoon liittyvissä tehtävissä, kun 
taas 66 (21 %) työskenteli huoltoon liittyvissä tehtävissä. Kesä-
työntekijöistä 64 %:lla oli äidinkielenä suomi, 32 %:lla ruotsi ja 
4 %:lla jokin muu kieli. Kesätyökyselyyn vastasi 138 henkeä, 
mikä on 43 % kesätyöntekijöistä. Tuloksia analysoitaessa ja 
verrattaessa niitä aiempien vuosien tuloksiin voidaan tode-
ta, että tulokset ovat edelleen erittäin hyviä. Yhteistyö ja hyvä 
kohtelu muodostavat edelleen sairaalan painopistealueen.

Työhyvinvointi

Kaiken a ja o on motivoitunut 
ja työhönsä sitoutunut henki-
löstö, joka voi hyvin ja tuntee 

työn iloa.
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Henkilöstöresurssit

Virat ja toimet

Virkojen ja toimien määrä oli vuoden lopussa yhteensä 2 075, 
jossa oli edellisvuoteen verrattuna vähennystä 67 kappaletta. 
Hoitohenkilöstöryhmässä vakanssien määrä oli vuodenvaih-
teessa 26 vähemmän kuin edellisvuonna. Samaan aikaan val-
misteltiin ehdotusta siitä, että vuoden 2017 alussa perustetaan 
53 uutta vakanssia. Uudet vakanssit perustetaan lakisääteisten 
vapaiden hoitamista varten. Hallinnon vakanssien määrän kasvu 

on luonteeltaan tekninen, sillä se johtui 4 vakanssin ammattini-
mikkeiden muuttamisesta (osastonsihteeri, lähetti). Säästöohjel-
man seurauksena puhdistuspalveluissa ja ravitsemiskeskuksessa 
tehtiin uudelleenmitoitus, mikä johti yhteensä 33 vakanssin 
lakkauttamiseen. Kokoaikaisten virkojen ja toimien osuus oli 
91 % ja osa-aikaisten 9 %. 

2014 2015 2016

Lääkärit 230 231 232

Hoitohenkilöstö 1 162 1 182 1 156

Tutkimushenkilöstö 265 263 258

Hallintohenkilöstö 111 112 116

Huoltohenkilöstö 352 354 313

Yhteensä 2 120 2 142 2 075

Muutos + 45 + 22 - 67

Kokopäivä Osa-aika Sivutyö

215 10 6

1 051 131

230 33  

105 7

340 14

1 941 195 6

+ 9 + 13

Kokopäivä Osa-aika Sivutyö

217 9 6

1 036 120

228 30

108 8

303 10

1 892 177 6

- 49 - 18

Virat ja toimet                     2014-2016  Rakenne                      2015 Rakenne                2016
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Henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 2 263 henkeä, jossa on 
edellisvuoteen verrattuna vähennystä 136 henkeä (5,7 %). Sai-
raalan määräaikaisen henkilöstön palvelussuhteiden kartoitus 
johti siihen, että merkittävä osa lakisääteisiä vapaita hoitavista 
sijaisista vakinaistettiin. Se näkyy tilastossa niin, että määrä-
aikaisten osuus oli 14,7 % vuonna 2016, kun se edellisvuonna 
oli 22,5 %. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa 
oli 85,3 % työntekijöistä, kun luku oli edellisvuonna 77,5 %. 
Henkilöstömäärä laski kaikissa ammattiryhmissä. Huollon 
henkilöstömäärä väheni 40:llä (11,2 %), lääkäreiden 19:llä (8,2 
%), tutkimushenkilöstön 15:llä (5 %), hoitohenkilöstön 60:lla 
(4,3 %) ja hallintohenkilöstön 2:lla (1,6 %). Virkasuhteessa 
oli 514 henkeä (23 %) ja työsuhteessa 1 749 henkeä (77 %).

» Tilasto-osiossa on taulukko toistaiseksi otetun ja määräaikai-
sen henkilöstön määristä ammattiryhmittäin.

Jatkuva palvelussuhdeMääräaikainen palvelussuhde

Henkilötyövuodet 

Tämän vuoden henkilöstöraportissa henkilötyövuodet lasketaan 
Kuntaliiton suosituksen mukaisesti seuraavassa muodossa: 
palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäi-
vinä/365 x (osa-aikaprosentti/100). Mukaan lasketaan siis myös 
palkallinen poissaolo, mitä ei ole aiemmissa henkilöstörapor-
teissa tehty. Verrattuna vuoteen 2015 koko organisaation hen-
kilötyövuosien määrä laski 78:lla vuonna 2016. Muutos selittyy 
osittain vakanssien määrän laskulla 58, ja osittain sijaisuuksien 
vähentymisellä poissaolojen yhteydessä. 

Tarkasteltaessa muutosta ammattiryhmittäin voidaan todeta, 
että lääkäreiden henkilötyövuosien määrä kasvoi 1,7 %:lla tai 
kolmella henkilötyövuodella. Muissa ammattiryhmissä tapahtui 
laskua. Huollon alueella henkilötyövuosien määrä laski 11 %:lla, 
42 henkilötyövuodella. Suurinta lasku oli laitoshuoltajien am-
mattiryhmässä, jossa henkilöstötyövuosien määrä laski 23:lla. 
Lasku oli suurta myös ravitsemuskeskuksessa (-10 % tai 5,5 hen-
kilötyövuotta) ja joillakin teknisen sektorin ammattiryhmissä. 
Hoito- ja tutkimushenkilökunnan keskuudessa henkilötyövuo-
sien määrien lasku oli 2,5 % sekä 3,5 %.

2 147

2 069

 Henkilötyövuodet        2015–2016

1 187

1 218186

189

116

116

353

312265

274

200 400 600 1000 1400 2000

Lääkärit Hoitohenkilöstö Tutkimushenkilöstö Huoltohenkilöstö Hallintohenkilöstö

800 1200 1600 1800

500

1000

1500

2000

2500

1 781 1 800 1 864 1 858 1 930

598 584 572 541 333

2 379 2 384 2 436 2 399 2 263

2012 2013 2014 2015 2016

Henkilöstömäärä      2012 –2016

2015

2016
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Poissaolotiedot

Henkilöstön poissaolopäivien määrä väheni 0,4 % edellisvuoteen 
verrattuna. Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot lisään-
tyivät 1 336 päivällä edellisvuoteen verrattuna ja sairaus-
poissaolojen määrä työntekijää kohti oli 16,6 päivää, kun se 
edellisvuonna oli 15,1 päivää. Nousu johtuu miltei kokonaan pitkien 
sairauslomien lisääntymisestä. Ryhmässä 91–180 sairausloma-
päivää nousua oli 1 967 päivää ja ryhmässä yli 180 sairaus-
lomapäivää  nousua  oli 808 päivää. Sen sijaan muissa sairauspois-
saoloryhmissä sairauslomapäivien määrä oli hieman vähentynyt 
(392 päivää). Palkkakulujen osuus terveysperusteisissa pois-
saoloissa oli 3,81 % säännöllisen työajan palkkakuluista.

» Tilasto-osiossa on taulukko poissaolopäivistä suhteessa 
henkilöstömäärään.

Palvelussuhteen kesto keskimäärin 

Henkilöstö on ollut sairaanhoitopiirin palveluksessa keskimäärin 
10,9 vuotta. Palvelussuhteen kesto oli naisilla keskimäärin 
11,2 vuotta ja miehillä 9,3 vuotta. Ammattiryhmittäin 
jaettuna se oli seuraava: lääkärit 5,3 vuotta, hoitohen-
kilöstö 11,4 vuotta, tutkimushenkilöstö 9,9 vuotta, 
hallintohenkilöstö 14,5 vuotta ja huoltohenkilöstö 13,3 vuotta.

Osa-aikatyö

Yhteensä 431 hengellä eli 19 %:lla henkilöstöstä oli vuoden 
aikana osa-aikatyö (2015: 471 henkeä, 20 %). Osa-
aikaisista työntekijöistä 239 (55 %) oli itse anonut osa-aikatyötä, 
vaikka heillä oli kokoaikainen vakanssi, kun taas loput 192 (45 %) 
oli palkattu osa-aikaiseen vakanssiin tai osa-aikaiseen sijaisuuteen.

Ikäjakauma

Henkilöstön keski-ikä nousi vuoden aikana 43,6 vuoteen 
(2015: 43 vuotta). Eri ammattiryhmiä vertailtaessa voidaan 
todeta, että keski-ikä on yli 46 vuotta hallinnon, huollon ja 
tutkimushenkilöstön keskuudessa. Lääkäreiden keski-ikä on 
43,3 vuotta ja hoitohenkilöstön 42,1 vuotta. Suurimpaan 
ikäryhmään (50–59 vuotta) kuuluu 27 % henkilöstöstä.

» Tilasto-osiossa on taulukko henkilöstön keski-iästä ammatti-
ryhmittäin.

Henkilöstörakenne

Sairaalan työntekijöistä 1 876 eli 83 %  oli naisia ja 387 eli 
17 % miehiä. Edellisvuoteen verrattuna naisten osuus oli 
kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä. Naiset olivat edellis-
vuosien tapaan enemmistönä kaikissa ammattiryhmissä.

» Tilasto-osiossa on taulukko sukupuolijakaumasta 
ammattiryhmittäin.

Kielijakauma 

Vuoden 2016 lopussa 1 218 työntekijällä (54 %) oli äidinkielenä 
suomi, 986:lla (43 %) ruotsi ja 59:llä (3 %) jokin muu kieli.  
Henkilöstön määrä on laskenut jokaisessa kieliryhmässä noin 
5 %. Prosentuaalinen kielijakauma on muuttunut edellisvuodesta 
niin, että ruotsia äidinkielenään puhuvien osuus on nyt 43 % 
(2015: 44 %), kun taas muuta kuin ruotsia tai suomea äidin-
kielenään puhuvien osuus on nyt 3 % (2015: 2 %). Suomea 
äidinkielenään puhuvien osuus on pysynyt samana (54 %).
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Naisia Miehiä SuomiRuotsi Muut

387
(17 %)

1 876
(83 %)

1 218
(54 %)

59 
(3 %)

986
(43 %)

Lääkärit Hoitohenkilöstö

Tutkimushenkilöstö

Huoltohenkilöstö

Hallintohenkilöstö

24,6 %

10,4 %

50,2 %

4,8 %
10 %

Henkilöstörakenne 31.12.2016 Kielijakauma  31.12.2016 Palkkakustannukset      2016

81 %

19 %

Osa-aikainen henkilöstö   2016

Kokopäivätyö Osa-aikatyö 

(1 832)

(431)

11 %

50 %

10 %
15 %

24 %

24 %

27 %
40 - 49

50 - 59

30 - 39

< 30

60 +

Henkilöstön ikäjakauma     2016
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Palkkamenot

Palkka- ja palkkiokulut olivat tilinpäätöksen mukaan 
yhteensä 90,8 milj. euroa. Vähennystä on edellisvuoteen 
verrattuna kokonaiset 2,5 %, sillä vuonna 2015 palk-
kakulut olivat 93,2 miljoonaa euroa. Vähennys johtuu 
vuonna 2016 aloitetusta säästöohjelmasta, joka koskettaa 
sairaalan kaikkia palvelualueita. Kustannusvähennykset 
toteutetaan rakennemuutosten ja erilaisten säästötoi-
menpiteiden avulla ja niillä on vaikutusta myös henki-
löstökuluihin. Vuoden 2016 virka- ja työehtosopimus ei 
sisältänyt suuria palkantarkistuksia. Kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen ja teknisen sopimuksen 
piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja 
tarkistettiin 0,47 %:lla tai vähintään 16 eurolla 1.2.2016. 
Samana ajankohtana tarkistettiin myös henkilökohtaisia 
lisiä 0,47 % lukuun ottamatta teknistä henkilöstöä, jonka 
lisät tarkistettiin 1.12.2016. Lääkäreiden tehtäväkohtaisia 
palkkoja nostettiin 0,4 % ja henkilökohtaisia lisiä 0,49 % 
tammikuun alussa 2016. 

Sen sijaan ulkopuolisista lääkäreistä johtuvat kulut kasvoi-
vat voimakkaasti toista vuotta peräkkäin. Ulkopuolisiksi 
lääkäreiksi lasketaan ostopalvelulääkärit ja päivystävät 
lääkärit, joita on palkattu lyhyiksi ajoiksi erikoisaloille, 
joilla on suuri lääkäripula. Myös erikoisosaamista, jota 
sairaalassa ei ole, voidaan ostaa ostopalvelulääkäreiltä. 
Vuonna 2016 ulkopuolisille lääkäreille maksettiin palk-
kioita yhteensä 2 395 696 euroa, mikä on 18 % enemmän 
kuin edellisvuonna. Sairaalan suurin henkilöstöryhmä on 
hoitohenkilöstö, jonka vastuulla on puolet palkkakuluista.

Muut henkilöstökulut 

Sairaalan palkitsemisjärjestelmään sisältyy bonuspalkkio 
merkittävästä työtuloksesta sekä palkitsemispäivät pitkä-
aikaisesta palveluksesta Vaasan sairaanhoitopiirissä. Vuo-
den aikana myönnettiin yhteensä 216 palkitsemispäivää 
(25 vähemmän kuin vuonna 2015), mikä vastaa 18 000 
euron palkkakuluja. Bonuspalkkioita maksettiin yhteensä 
114 000 euroa. Sairaalan panostaminen toimivaan 
kaksikielisyyteen näkyy myös palkkakuluissa, sillä kaikissa 
ammattiryhmissä maksetaan kielilisää. Kielilisän suuruus 
vaihtelee kielitaitovaatimusten ja tehtävän mukaan. Vuoden 
2016 aikana kielilisiä maksettiin yhteensä 703 000 euroa.

Työterveyshuolto ostetaan Vaasan Aluetyöterveydeltä ja 
Kristiinankaupungissa työskentelevän henkilöstön osalta 
Sydmediltä. Työterveyshuollon kulut olivat yhteensä 
825 500 euroa, jossa on nousua 53 441 euroa eli 6,9 %. 
Työntekijää kohti laskettuna summa oli 364,80 euroa.

Sairaanhoitopiiri haluaa tarjota henkilöstölle resursseja 
ja mahdollisuuksia saada tarvittaessa työnohjausta. Työn-
ohjaus parantaa henkilöstön työkykyä, ja se on lakisääteistä 
toimintaa psykiatrian henkilöstölle. Työnohjauksen kulut 
vähenivät 30 % edellisvuoteen verrattuna ja olivat yhteensä 
104 630 euroa. Sekä ulkoisen että sisäisen työnohjauksen 
määrä on vähentynyt sekä somatiikassa että psykiat-
riassa. Psykiatrian osuus kuluista on entisensä eli 73 %. 

Henkilöstökulut
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Tilasto-osio

2012 2013 2014 2015 2016

Lääkärit 207 223 224 231 212

Jatkuva palvelussuhde 125 128 139 131 127

Määräaikainen palvelussuhde 82 95 85 100 85

Hoitohenkilöstö 1 379 1 364 1 385 1 382 1 322

Jatkuva palvelussuhde 1 019 1 026 1 070 1 081 1 172

Määräaikainen palvelussuhde  360 338 315 301 150

Tutkimushenkilöstö 307 307 304 303 288

Jatkuva palvelussuhde 231 240 245 244 245

Määräaikainen palvelussuhde  76 67 59 59 43

Hallintohenkilöstö 119 129 137 125 123

Jatkuva palvelussuhde 108 110 113 112 113

Määräaikainen palvelussuhde 11 19 24 13 10

Huoltohenkilöstö 367 361 386 358 318

Jatkuva palvelussuhde 298 296 297 290 273

Määräaikainen palvelussuhde 69 65 89 68 45

Yhteensä 2 379 2 384 2 436 2 399 2 263

Jatkuvassa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat 2012–2016

2012 43,1

2013 43,1

2014 43,0

2015 43,0

2016 43,6

Jatkuva palvelussuhde Määräaikainen palvelussuhde Yhteensä

Lääkärit 47,8 36,9 43,3

Hoitohenkilöstö 43,6 30,2 42,1

Tutkimushenkilöstö 48,1 36,9 46,2

Hallintohenkilöstö 47,6 31,5 46,3

Huoltohenkilöstö 48,7 33,8 46,5

Yhteensä 45,4 33,5 43,6

Keski-ikä 31.12.2016

Miehet Naiset Yhteensä

Lääkärit 100 112 212

Hoitohenkilöstö 144 1 178 1 322

Tutkimushenkilöstö 20 268 288

Hallintohenkilöstö 26 97 123

Huoltohenkilöstö 97 221 318

Yhteensä 387 1 876 2 263

Henkilöstörakenne 31.12.2016

2012 – 2016
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2015 2016

Kuntoutustuki 1,4 1,0

Perhevapaat 20,7 23,5

Terveysperusteinen poissaolo 15,1 16,6

Työtapaturma 0,4 0,3

Vuosiloma 39,3 39,4

Muuta 13,0 13,6

Yhteensä 89,9 94,4

Poissaolopäivät (kalenteripäivät) suhteessa henkilöstömäärään 2015–2016

2014 2015 2016

Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Yhteensä

Lääkärit 1 482 506 1 988 1 402 370 1 772 1 434 443 1 877

Hoitohenkilöstö 2 017 1 980 3 997 2 109 2 065 4 174 1 824 3 458 5 282

Tutkimushenkilöstö 419 358 777 397 282 679 392 255 647

Hallintohenkilöstö 140 60 200 178 33 211 123 43 166

Huoltohenkilöstö 143 142 285 163 112 275 123 101 224

Yhteensä 4 201 3 046 7 247 4 249 2 862 7 111 3 896 4 300 8 196

Koulutuspäivät 2014–2016

2012 2013 2014 2015 2016

Vanhuuseläke 42 39 39 48 56

Osa-aikaeläke 5 6 9 7 11

Työkyvyttömyyseläke 10 4 11 4 8

Osatyökyvyttömyyseläke 3 4 4 8 9

Varhennettu vanhuuseläke – 3 1 1 1

Muut 1 1 – – –

Yhteensä 61 57 64 68 85

Eläkepäätökset 2012 – 2016 

Määrä

Lääkärit 8

Hoitohenkilöstö 37

Tutkimushenkilöstö 19

Hallintohenkilöstö 5

Huoltohenkilöstö 16

Yhteensä 85

Eläkkeelle siirtyneet 2016



Vaasan sairaanhoitopiiri
Vaasan keskussairaala

65130 Vasa
puh, 06 213 1111
fax  06 323 1108

sähköposti: etunimi.sukunimi@vshp.fi
www.vaasankeskussairaala.fi


