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Social- och hälsovården i landet genomgår för tillfället en omfattande 
strukturreform, där sjukhusverksamheten står inför stora förändringar 
och utvecklas i en helt ny riktning. En utmaning under det gångna året och 
kommande år är att driva en sjukhusverksamhet under osedvanligt oklara 
och osäkra förhållanden. I enlighet med regeringsprogrammet ska uppgif-
ter inom social-, hälso- och sjukvård överföras från kommunerna till en 
ny landskapsförvaltning från och med år 2019. Enligt konceptplanen för 
utvecklandet av Vasa centralsjukhus är målsättningen att utveckla en mera 
konkurrenskraftig och kundinriktad organisationsmodell. Som ett led i det 
strategiska framtidsprogrammet genomfördes från och med år 2016 en ny 
organisationsstruktur, där sjukhusets verksamhet på tidigare klinikgrup-
per indelades i tio nya serviceområden och fyra ansvarsområden. Pågående 
förändringar berör och ställer krav på sjukhusets förmän och arbetstagare. 
Förmännen leder förändringsarbetet på sina enheter, men för att uppnå ett 
gott slutresultat är det viktigt att personalen är delaktig i förändringsarbetet. 

En tid av förändring och utveckling 
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Kundorientering 

Enligt sjukhusets strategiska framtidsplan ska Vasa centralsjuk-
hus i framtiden erbjuda den bästa patientupplevda kvaliteten 
i Finland. Befolkningen ska få service och effektfull vård snabbt, 
smidigt och vid rätt tidpunkt. Sjukhuset ska erbjuda en god och 
sakkunnig service till kommuner, social- och primärvård samt 
samarbetspartners inom öppenvården. Kunden och klienten bör 
stå i centrum för verksamheten. Man eftersträvar en holistisk, 
patientsäker och kvalitetssäkrad vård, där patienten blir hörd, 
bemött och handledd på sitt eget modersmål. Det här innebär 
att personalens språkkunskaper blir betydelsefulla. Olika typer 
av mätare för kundbelåtenhet med skötseln av verksamhet och 
ekonomi utvecklas. Kundrepresentanter involveras mera aktivt 
i utvecklingsverksamheten.

Arbetet pågår med att göra processer mera kundorienterade 
och utarbeta fungerande modeller för samarbete och arbets-
fördelning med primärvård och universitetssjukhus. Verksam-
hetsområden inom olika serviceområden har förenhetligats 
och ledningssystem och uppföljningsrutiner följs upp. En 
förutsättning för att uppställda mål ska kunna uppnås är att 
det regionala samarbetet baserar sig på uppgjorda planer och 
fungerande servicekedjor samt att utrymmen, utrustning och 
ICT-system stöder verksamheten. En interaktiv informations-
gång och kommunikation eftersträvas på bred front. Sjukhu-
sets förmän förbinder sig till att följa upp verksamheten med 
hjälp av överenskomna mätare som beskrivits och fastställts för 
verksamhetsprocesser, ekonomi och personalresurser.

Kostnadseffektivitet

Inom ramen för sjukhusets strategiska framtidsprogram VCS 
2025, ska sjukhuset framöver uppnå en kostnads- och prisnivå 
som ligger på en genomsnittsnivå i landet och samtidigt verk-
ställa en kostnadsinbesparing på 11 %. Sparkravet för 2016 låg 
på fem miljoner euro. Detta innebär att verksamheten görs mera 
effektiv genom strukturella och funktionella förändringar och
att fokus sätts på en kostnadseffektiv behandling av sjukdoms-
grupper som kräver specialiserad sjukvård. Man strävar efter att 
uppnå en bättre nivå på produktivitet och kostnadseffektivitet 
genom överenskommen arbetsfördelning med universitetssjuk-
hus och primärvården. Dessutom implementeras en livscykel-
modell för sjukhusets byggnader och apparatur.

Verksamhet och målsättningar
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Sjukhusets rekrytering fortsatte under året i samma omfattning 
som tidigare, då sammanlagt 321 platser lediganslogs (2015: 
328). Utmärkande för 2016 är att det hårda läget på arbetsmark-
naden och den ökade arbetslösheten i regionen resulterade i att 
antalet ansökningar jämfört med året innan ökade med 53 %, 
från 1 806 till 2 756. Av de lediga platserna besattes 49 % externt 
(2015: 52 %) och 51 % internt (2015: 48 %). 
Annonseringskostnaderna för 
rekrytering uppgick till 45 000 
euro (2015: 53 100 euro). 
I en tid av förändring och 
ovisshet, är det viktigt 
att vi fortsätter att 
skapa en god image 
av sjukhuset och 
profilerar oss, för 
att också framöver 
vara en attraktiv 
arbetsplats. Med 
hjälp av en stra-
tegisk rekrytering 
och målmedveten 
personalpolitik vill 
vi kunna behålla 
nuvarande personal 
och rekrytera ny per-
sonal vid behov. Viktiga 
områden då det gäller 
rekrytering är personalens 
språkkunskaper och samarbetet med universitet, högskolor 
och läroinrättningar. Vi behöver kunna erbjuda de anställda 
en konkurrenskraftig lön, mångsidiga arbetsuppgifter samt 
utvecklings- och karriärmöjligheter.

För att marknadsföra sjukhuset och rekrytera läkare deltog 
man under året i Läkardagarna i Åbo. Under 2016 fick samman-
lagt 639 (2015: 528) medicine kandidater (Turun yliopisto 533, 
Helsingfors universitet 90 och Oulun yliopisto 16) sin grundut-
bildning och handledning vid VCS. Under året utförde 64 (2015: 
68) specialiserande läkare sina specialiseringsutbildningar av 
varierande längd vid sjukhuset. 

Omsättning

Omsättningen bland personal anställd tillsvidare uppgick under 
året till 9 % (2015: 8,1 %). Totalt 23 personer anställdes utifrån, 
medan anställningsförhållandet avslutades för sammanlagt 145 
personer. Avvikande från tidigare år är att hela 157 personer 
(2015: 80 personer) överfördes inom organisationen från ett 
tidsbestämt anställningsförhållande till ett ordinarie anställ-
ningsförhållande. Sammanlagt 85 personer avgick med pension, 

varav 65 med heltidspension och 20 med deltidspension. Totalt 
56 personer avgick med ålderspension. Pensionsprognosen för 
de kommande tre åren visar att sammanlagt 37-40 personer per 
år kommer att avgå med ålderspension.

» I statistikdelen finns en tabell över antalet pensionsbeslut.
» I statistikdelen finns en tabell över antalet pensioneringar 

 per yrkesgrupp.

Utveckling av ledarskapet

Vid sjukhuset eftersträvas ett 
starkt, innovativt och interak-
tivt ledarskap för att uppnå 
uppställda mål gällande 
verksamhet, ekonomi, vård 
och patientsäkerhet. Ett gott 
ledarskap skapar en funge-
rande, inspirerande och trygg 
arbetsmiljö. Inarbetandet av 
den nya organisationen från 
och med början av år 2016 kom 

att prägla ledarskapet på olika 
nivåer i organisationen. För-

männens ledarskapsutbildning 
uppgick under året till sammanlagt 

ca 480 utbildningsdagar (2015: 
380 dagar). Under året utgjorde ut-

bildningar i Lean-metoden en stor del, men det ordnades 
också olika typer av utbildningsdagar med varierande te-
man t.ex. Inspirerande ledarskap och byggande av servicekultur.

Samarbete 

I och med den stora organisationsförändringen i början av året, 
uppdaterades sjukvårdsdistriktets samarbetsprinciper, i vilka 
man beskriver på vilket sätt det lagstadgade samarbetsförfa-
randet samt övrigt samarbetsförfarande i praktiken ska skötas. 
Det viktigaste samarbetsförfarandet sker alltjämt i det direkta 
samarbetet mellan förmännen och arbetstagarna samt på en-
heternas arbetsplatsmöten. Inom ramen för likabehandling 
och jämställdhet gjordes under året en lönekartläggning, där 
inga löneskillnader som skulle ha krävt ytterligare utredningar 
framkom. Sjukhusets interna telefonkatalog försågs med foto-
grafier av personalen för att underlätta samarbetet. Regelverket 
kring förslagsverksamheten förnyades så att ett och samma 
dokument kom att omfatta förslagsverksamhet, kvalitetsbelö-
ning och individuella belöningar. Under året inleddes arbetet 
med att utarbeta en ny personalstrategi för övergångsperioden 
2017-2018.

Personal
”Fastän sjukhuset genomgår stora förändringar och framtiden innehåller många frågetecken, är det 
alltjämt viktigt att sjukhuset har tillräckligt med kompetenta, motiverade och välmående anställda.”

Rekrytering
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Personalens kompetenser
Kompetensutveckling

Då sjukhusets verksamhet och serviceutbud ändrar, ställs nya 
krav på personalens kunskaper och färdigheter, vilket resulterar 
i att nya utbildningsbehov uppstår. Av personalen kommer fram-
över att förutsättas en förmåga till och beredskap för förändring. 
Målet är att personalen ska vara utvecklings- och serviceinrik-
tad. Personalen uppmuntras till att utveckla och upprätthålla 
kompetenser som är viktiga för sjukhusets verksamhet. Även 
om kompetensutvecklingen sker systematiskt och planenligt, 
betonas att varje anställd har ett eget uttalat ansvar för sin 
kompetensutveckling. All personal förutsätts ge service på de 
två inhemska språken och verksamhet som främjar tvåspråkig-
heten utvecklas. På förmännens ansvar vilar att garantera att 
personalen har tillräckliga kunskaper och färdigheter samt att 
de överförs mellan de anställda. Förmännen sörjer också för att 
introduktion för ny och återvändande personal ordnas.  

Utbildningsdagar

Antalet utbildningsdagar för personalen uppgick år 2016 till 
8 196, vilket betyder en ökning på 1 085 dagar eller 15 % jämfört 
med året innan. I förhållandet mellan extern och intern utbild-
ning märktes en förändring på så sätt att andelen intern utbild-
ning ökade från 40 % till 52 %, medan den externa utbildningen 
minskade i motsvarande grad. Antalet videoutbildningar uppgick 
till 331 dagar (2015: 332 dagar). Nätutbildningen (LOVe, CRM, 
kvalitets- och patientsäkerhet) uppgick till 388 dagar eller 4,7 % 
av alla utbildningsdagar (2015: 313 dagar, 4,4 %). Antalet utbild-
ningsdagar per person ökade från 3 till 3,6 dagar. Antalet utbild-
ningsdagar per person ökade bland läkare och vårdpersonal, höll 
sig oförändrat bland undersökningspersonalen och minskade 
bland personal inom förvaltning och försörjning. Under året in-
fördes ett system där vårdenheternas personal bekantade sig med 
varandras verksamhet för att bredda kunnandet, öka förståelsen 
och utveckla verksamheten. Dagarna uppgick till 280 stycken.

Utvecklingssamtal

Ett av sjukhusets strategiska mål är en mångsidig och omfat-
tande praxis för utvecklingssamtal. Alla anställda förutsätts 
varje år delta i ett individuellt utvecklingssamtal med sin när-
maste förman. Nytt för år 2016 var att man dessutom på varje 
resultatenhet förväntades föra en gruppdiskussion, där man 
går igenom uppställda mål och uppnådda resultat för enheten. 
Under året hölls individuella utvecklingssamtal med 71 % av 
personalen (2015: 59 %). Gruppdiskussioner fördes på 65 % av 
sjukhusets resultatenheter.

2014 2015 2016

Läkare 8,9 7,7 8,9

Vårdpersonal 2,9 3,0 4,0

Undersökningspersonal 2,6 2,2 2,2

Förvaltningspersonal 1,5 1,7 1,3

Försörjningspersonal 0,7 0,8 0,7

Totalt 3,0 3,0 3,6

Utbildningsdagar/anställd  2014–2016

» I statistikdelen finns en tabell över antalet utbildnings-
dagar per yrkesgrupp.

Språkkunskapskrav för visstidsanställda

Under året utarbetades principer för hur språkkunskaps-
kravet ska beaktas för visstidsanställda. Visstidsanställda som 
inte uppfyller uppställda språkkunskapskrav uppmuntras till 
språkstudier och informeras om att det inte är möjligt att 
arbeta vid sjukhuset för längre tid än två år som obehörig.  

Språkundervisning 

Omfattningen av sjukhusets språkundervisning låg på samman-
lagt 101 dagar under året, en oförändrad siffra jämfört med 
föregående år. De språkkurser som ordnades var prepkurser i 
finska och svenska för personer som har för avsikt att avlägga 
språkexamen samt kurser i svenska för vårdpersonal, läkare,
läkarkandidater, läkare med utländsk bakgrund och avdelnings-
sekreterare. Dessutom ordnades en kurs i engelska. Det samman-
lagda antalet deltagare på språkkurserna uppgick till 95 stycken.

71 % 59 % 

2015 2016

Utvecklingssamtal   2015 –2016
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En välmående personal som känner arbetsglädje och motivation 
samt förbinder sig till sitt arbete är a och o för att sjukhuset 
ska kunna uppnå sina mål. Personalens välmående kartläggs 
med hjälp av personalförfrågningar, statistikuppgifter och re-
kommendationsmätare. Genom att satsa på personalens arbets-
förhållanden, arbetarskydd och arbetsförmåga vill vi minska på 
sjukfrånvaro och pensioneringar. I arbetsgemenskapen betonas 
varje enskild arbetstagares ansvar och skyldigheter i arbetet 
samt det egna ansvaret för sin arbetsprestation och arbetsmiljön. 

Man arbetar kontinuerligt med att bedriva sjukhusverksam-
heten i friska och ändamålsenliga utrymmen. Under året 
gjordes tre rekommendationsförfrågningar, där personalen 
ombads svara på frågan om de kan rekommendera sin enhet. 
Svarsresultatet analyserades och utgjorde grund för fortsatta 
diskussioner. Under året togs ett elektroniskt program (Haipro) 
i bruk för handläggning av arbetsolycksfall. Härefter sköts hela 
processen elektroniskt, allt från arbetstagarens anmälning och 
förmannens/HR-enhetens handläggning till det slutliga medde-
landet till försäkringsbolaget.

Kevas Kaari-projekt

Sedan ett par år tillbaka deltar Vasa sjukvårdsdistrikt tillsam-
mans med ett antal andra sjukvårdsdistrikt i Kevas Kaari-projekt. 
Inom ramen för projektet arbetar man med att följa upp kostna-
der till följd av långa sjukledigheter och förtida pensioneringar 
hos personalen, eftersom dessa orsakar betydande kostnader 
för såväl arbetspensionssystemet som för arbetsgivare. Som 
deltagare i projektet får man tillgång till nyckeltal över kostna-
der i den egna organisationen, jämförelsetal med motsvarande 
organisationer, Kevas mångprofessionella synpunkter, förslag 
till och stöd med fortsatta utvecklingsåtgärder. Våra siffror 
har utvecklats i positiv riktning och Vasa centralsjukhus har 
i jämförelse med andra distrikt ett gott resultat. Utgifterna till 
följd av arbetsoförmåga och förtida pensioneringar har minskat, 
mycket tack vare vårt program för tidigt stöd, som varit till hjälp 
vid handläggning av ärenden då arbetsförmågan hos personalen 
varit hotad.  Våra sjukfrånvarokostnader ligger också på en lägre 
nivå än hos övriga organisationer.

Tyky

Principerna för sjukhusets tyky-verksamhet omarbetades och för 
att stärka samhörigheten på sjukhuset, återinfördes en del av 
tyky-verksamheten att ske på enheterna. Ett bidrag per person 
beviljades för verksamheten, som förlades utanför arbetstid. För 
första gången erbjöds personalen möjlighet att utföra en väl-
måendeanalys, till en början en begränsad grupp om 130 
personer. Välmåendeanalysen utfördes som ett samarbetsprojekt 
mellan de anställda och arbetsgivaren, på så sätt att arbetstagarna 
finansierade 25 % av kostnaderna, medan arbetsgivaren stod 
för 75 %. Välmåendeanalysen genomfördes i samarbete med 
Vasa Regionala Företagshälsovård. I samband med en förfrå-
gan efter utförd mätning, gav deltagarna positiv feedback 
på analysen. Under året ordnades också temagrupper som 
stresshantering och sömnkurs i samarbete med företags-
hälsovården. En omgång med tyky-motionssedlar delades ut.

Personalförfrågan

Eftersom bemötandet av såväl kunder som arbetskamrater 
samt sjukhusets tvåspråkighet aktualiserats i många samman-
hang, kom årets personalförfrågan att handla om teman som 
bemötande, kommunikation och språkanvändning.  Förfrågan 
besvarades av sammanlagt 710 personer (31 %). I fråga om 
bemötandet, ställdes frågor kring hur ofta man hälsar på varandra 
bland de närmaste arbetskamraterna och i kontakten med övriga 
samarbetspartners.  Resultatet visar att man i båda samman-
hangen oftast hälsar på varandra. I fråga om kommunikatio-
nen, ställdes frågor om hur saklig kommunikationen är på 
enheten där man jobbar och mellan olika yrkesgrupper. Det 
ställdes också frågor om hur artig stilen är i kommunikationen 
per e-post och telefon. Det verkar inte finnas någon skillnad i 
kommunikationen på enheten eller mellan yrkesgrupper och det 
verkar inte heller förekomma osaklighet i någon större omfatt-
ning. Däremot verkar e-post meddelanden och telefonsamtal 
ibland uppfattas som oartiga. Frågorna kring språkanvändningen 
var hur ofta man kan kommunicera på sitt modersmål på sin en-
het och i kontakten med andra enheter samt om man konsekvent 
använder båda språken i kundkontakter. Resultatet visar att man 
ofta kan använda sitt eget språk på enheten, men i mindre ut-
sträckning i kommunikationen med andra enheter. I kundkon-
takter används båda språken konsekvent. Slutligen fick man ge 
förslag till vad man kunde göra för att förbättra bemötandet av 
varandra och kommunikationen vid sjukhuset. Man fick också 
komma med förslag till hur man kunde hjälpa och uppmuntra 
personalen till att använda båda språken. Resultatet kommer 
att analyseras och användas för fortsatta utvecklingsarbeten.

Sommarjobbsförfrågan

Sommaren 2016 hade sjukhuset sammanlagt 318 sommar-
jobbare. Av dessa arbetade 251 personer (79 %) med uppgifter 
i anslutning till patientvård, medan 66 personer (21 %) arbe-
tade med uppgifter inom försörjning. Av sommarjobbarna hade 
64 % finska som modersmål, 32 % svenska och 4 % ett främ-
mande språk. Av sommarjobbarna besvarade 138 personer 
eller 43 % sommarjobbsförfrågan. Vid analys av resultatet och 
jämförelse med tidigare års resultat, kan man konstatera att 
resultaten fortsättningsvis är mycket goda. Samarbete och gott 
bemötande utgör alltjämt sjukhusets tyngdpunktsområden.

Välmående i arbetet

A och O är en välmående 
och motiverad personal, 
som känner arbetsglädje 
och förbinder sig till sitt 

arbete.
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Personalresurser

Tjänster och befattningar

Antalet inrättade tjänster och befattningar uppgick vid årets slut 
till totalt 2 075 stycken, vilket jämfört med året innan är en 
minskning på 67 stycken. I gruppen av vårdpersonal var antalet 
vakanser vid årsskiftet 26 färre än året innan. Samtidigt bered-
des ett förslag om att 53 nya vakanser ska inrättas från början 
av 2017. De nya vakanserna grundas för skötsel av lagstadgade 
ledigheter. 

Förvaltningens ökning i vakanser är av teknisk natur, då yrkesbe-
nämningen för 4 vakanser (avdelningssekreterare, stafett) ändra-
des. Som en följd av sparprogrammet gjordes en nydimensione-
ring inom rengöringsservicen och näringscentralen, vilken ledde 
till att sammanlagt 33 vakanser avslutades. Andelen tjänster och 
befattningar på heltid utgjorde 91 % och på deltid 9 %. 

2014 2015 2016

Läkare 230 231 232

Vårdpersonal 1 162 1 182 1 156

Undersökningspersonal 265 263 258

Förvaltningspersonal 111 112 116

Försörjningspersonal 352 354 313

Totalt 2 120 2 142 2 075

Förändring + 45 + 22 - 67

Heltid Deltid Bisyssla

215 10 6

1 051 131

230 33  

105 7

340 14

1 941 195 6

+ 9 + 13

Heltid Deltid Bisyssla

217 9 6

1 036 120

228 30

108 8

303 10

1 892 177 6

- 49 - 18

Tjänster och befattningar       2014–2016 Struktur         2015 Struktur                2016
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Antalet anställda

Det totala antalet anställda uppgick vid årets slut till 2 263 per-
soner, vilket i jämförelse med året innan innebär en minskning 
om 136 personer (5,7 %). En kartläggning av sjukhusets visstids-
anställningar resulterade i att en betydande del av vikarierna 
för lagstadgade ledigheter fastanställdes, vilket i statistiken syns 
så att andelen visstidsanställda år 2016 utgjorde 14,7 % jämfört 
med 22,5 % året innan. Andelen anställda tillsvidare var 85,3 % 
jämfört med 77,5 % ett år tidigare. Antalet anställda minskade 
i alla yrkesgrupper. Försörjningspersonalen minskade med 40 
stycken (11,2 %), läkarna med 19 stycken (8,2 %), undersök-
ningspersonalen med 15 stycken (5 %), vårdpersonalen med 
60 stycken (4,3 %) och förvaltningspersonalen med 2 stycken 
(1,6 %). Av de anställda var 514 personer (23 %) anställda i tjäns-
teförhållande och 1 749 personer (77 %) i arbetsförhållande.

» I statistikdelen finns en tabell över antalet anställda tillsvidare 
och för viss tid per yrkesgrupp. TillsvidareanställningarVisstidsanställningar

Årsverken 

I årets personalrapport redovisas statistiken över årsverken 
enligt kommunförbundets rekommendation och enligt for-
meln: avlönade anställningsdagar angivna i kalenderdagar/365 
x (deltidsprocenten/100). Jämfört med tidigare år räknas alltså 
frånvaro med lön med i årsverken, vilket inte varit fallet i tidi-
gare personalrapporter. Jämfört med år 2015 minskade antalet 
årsverken år 2016 med 78 för hela organisationen. Minskningen 
beror dels på att vakanserna minskade med 58 och dels på att 
man i större utsträckning inte haft vikarier vid olika frånvaron. 

Granskar man de olika yrkesgrupperna, ökade läkarnas årsver-
ken med 1,7 % eller 3 årsverken. I alla andra grupper noteras 
en minskning. Inom försörjningen minskade antalet årsverken 
med 11 % eller 42 stycken. Den största minskningen fanns i 
anstaltsvårdargruppen, där antalet årsverken gick ned med 23. 
Minskningen var också stor inom näringscentralen (- 10 % eller 
5,5 årsverken) och inom vissa yrkesgrupper inom tekniska sek-
torn. Bland vård- och undersökningspersonal minskade antalet 
årsverken med 2,5 % respektive 3,5 %.
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Frånvarouppgifter

Personalens totala frånvarodagar minskade med 0,4 % jämfört 
med året innan. Personalens hälsorelaterade frånvaro ökade med 
1 336 dagar jämfört med året innan och beräknat enligt antalet 
anställda, blev sjukfrånvaron 16,6 dagar/anställd, mot 15,1 da-
gar året innan. Nästan hela ökningen återfinns i grupperna för 
de långa sjukledigheterna. I gruppen 91-180 sjukdagar noteras 
en ökning på 1 967 dagar och i gruppen över 180 sjukdagar en 
ökning på 808 dagar. En liten minskning av sjukfrånvarodagarna 
(392 dagar) noteras å andra sidan i de övriga sjukfrånvaro-
grupperna. Lönekostnadernas andel för hälsorelaterad frånvaro 
utgjorde 3,81 % av lönekostnaderna för ordinarie arbetstid.

»I statistikdelen finns en tabell som visar frånvarodagarna i 
förhållande till antalet anställda.

Genomsnittlig anställningstid

Den genomsnittliga anställningstiden för personalen uppgick till 
10,9 år. Vid indelning enligt kön var den genomsnittliga anställ-
ningstiden bland kvinnor 11,2 år och bland män 9,3 år. Indelat i 
yrkesgrupper var indelningen följande: läkare 5,3 år, vårdperso-
nal 11,4 år, undersökningspersonal 9,9 år, förvaltningspersonal 
14,5 år och försörjningspersonal 13,3 år.

Deltidsarbete

Sammanlagt 431 personer eller 19 % av de anställda hade under 
året ett deltidsarbete (2015: 471 personer, 20 %). Av deltidsarbe-
tarna hade 239 personer (55 %) själva anhållit om att få jobba del-
tid trots att de innehar heltidsvakanser, medan resterande 192 
personer (45 %) var anställda på deltidsvakanser eller -vikariat.

Åldersfördelning

Personalens medelålder ökade under året till 43,6 år (2015: 43 
år). Vid jämförelse mellan yrkesgrupperna kan man konstatera 
att medelåldern ligger över 46 år i grupperna av förvaltnings-, 
försörjnings- och undersökningspersonal. Bland läkarna är den 
43,3 år och bland vårdpersonalen 42,1 år. I den största ålderska-
tegorin 50-59 år finns 27 % av de anställda.

» I statistikdelen finns en tabell över personalens medelålder 
per yrkesgrupp.

Personalstruktur

Av sjukhusets anställda var 1 876 stycken eller 83 % kvinnor och 
387 stycken eller 17 % män. Jämfört med fjolåret hade andelen 
kvinnor ökat med en procentenhet. Kvinnorna var liksom tidi-
gare år i majoritet i samtliga yrkesgrupper.

» I statistikdelen finns en tabell över könsfördelningen i olika 
yrkesgrupper.

Språkfördelning 

Vid utgången av år 2016 hade 1 218 personer (54 %) finska som 
modersmål, 986 personer (43 %) svenska och 59 personer (3 %) 
något främmande språk som modersmål. I samtliga tre grupper 
har antalet anställda minskat med ca 5 %. Den procentuella 
språkfördelningen jämfört med fjolåret har ändrat så, att ande-
len anställda med svenska som modersmål nu utgör 43 % (2015: 
44 %), medan andelen anställda med ett främmande språk som 
modersmål utgör 3 % (2015: 2 %). Andelen anställda med finska 
som modersmål ligger på samma procent (54 %) som året innan.
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Lönekostnader

Enligt bokslutet uppgick de totala kostnaderna för löner 
och arvoden till 90,8 miljoner. Det är en minskning på hela 
2,5 % jämfört med år 2015, då lönekostnaderna var 93,2 
miljoner. Minskningen är ett resultat av det sparprogram 
som inleddes 2016 och som berör alla serviceområden på 
sjukhuset. Kostnadsminskningarna förverkligas genom 
strukturella förändringar och olika sparåtgärder som även 
har effekt på personalkostnaderna. Kollektivavtalen för 
2016 innehöll inga stora justeringar. Från 1.2.2016 justera-
des de uppgiftsrelaterade lönerna med 0,47 % eller minst 
16 euro för personal som omfattas av det allmänna kom-
munala tjänstekollektivavtalet och tekniska avtalet. Från 
samma tidpunkt justerades även de individuella tilläggen 
med 0,47 %, med undantag av teknisk personal, vars tillägg 
justerades 1.12.2016. Läkarnas uppgiftsrelaterade löner 
höjdes med 0,4 % och de individuella tilläggen med 0,49 
% från 1.1.2016. 

Kostnaderna för utomstående läkare ökade däremot kraf-
tigt för andra året i följd. Till gruppen utomstående läkare 
hör konsultläkare och dejourerande läkare, som anställts 
för kortvariga arbetsinsatser inom specialiteter med bety-
dande läkarbrist. Även specialkunnande som annars inte 
finns på sjukhuset kan köpas via konsultläkare. Under 2016 
betalades till utomstående läkare arvoden på sammanlagt 
2 395 696 euro, vilket är 18 % mera än året innan. Vårdper-
sonalen är den största personalgruppen på sjukhuset och 
står för hälften av lönekostnaderna.

Övriga personalkostnader 

Till sjukhusets belöningssystem hör beviljandet av bonus-
arvode för framträdande arbetsresultat och belöningsda-
gar för långvarig tjänstgöring inom Vasa sjukvårdsdistrikt. 
Under året beviljades totalt 216 belöningsdagar (minskning 
på 25 jämfört med 2015), vilket motsvarar en lönekostnad 
på 18 000 euro. I bonusarvoden utbetalades totalt 114 000 
euro. Sjukhusets satsning på en fungerande tvåspråkighet 
märks även i lönekostnaderna, då det finns språktillägg 
inom alla yrkesgrupper. Språktilläggens storlek varierar 
beroende på språkkunskapskrav och uppgift. Totalt beta-
lades 703 000 euro i språktillägg under året.

Företagshälsovården köps av Vasa Regionala Företagshälso-
vård samt av Sydmedi för personalen som arbetar i Kristine-
stad. Kostnaderna för företagshälsovården uppgick  till  to-
talt  825 500 euro, vilket är en ökning på 53 441 euro eller 
6,9 % jämfört med år 2015. Uträknat per anställd ger det 
ett belopp på 364,80 euro.

Sjukvårdsdistriktet vill erbjuda resurser och möjligheter 
för personal att få arbetshandledning enligt behov. Arbets-
handledning främjar personalens arbetsförmåga och är 
en lagstadgad verksamhet för personal som arbetar inom 
psykiatrin. Kostnaderna för arbetshandledning minskade 
med 30 % jämfört med föregående år och uppgick till totalt 
104 630 euro. Det har skett en minskning i både den 
externa och interna arbetshandledningen och både inom 
somatiken och psykiatrin. Psykiatrins andel av kostnaderna 
är oförändrad 73 %. 

Personalkostnader
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Statistikdel

2012 2013 2014 2015 2016

Läkare 207 223 224 231 212

Anställningsförhållande tillsvidare 125 128 139 131 127

Anställningsförhållande för viss tid 82 95 85 100 85

Vårdpersonal 1 379 1 364 1 385 1 382 1 322

Anställningsförhållande tillsvidare 1 019 1 026 1 070 1 081 1 172

Anställningsförhållande för viss tid 360 338 315 301 150

Undersökningspersonal 307 307 304 303 288

Anställningsförhållande tillsvidare 231 240 245 244 245

Anställningsförhållande för viss tid 76 67 59 59 43

Förvaltningspersonal 119 129 137 125 123

Anställningsförhållande tillsvidare 108 110 113 112 113

Anställningsförhållande för viss tid 11 19 24 13 10

Försörjningspersonal 367 361 386 358 318

Anställningsförhållande tillsvidare 298 296 297 290 273

Anställningsförhållande för viss tid 69 65 89 68 45

Totalt 2 379 2 384 2 436 2 399 2 263

Antalet anställda tillsvidare och för viss tid 2012–2016

2012 43,1

2013 43,1

2014 43,0

2015 43,0

2016 43,6

Anställda tillsvidare Anställda för viss tid Totalt

Läkare 47,8 36,9 43,3

Vårdpersonal 43,6 30,2 42,1

Undersökningspersonal 48,1 36,9 46,2

Förvaltningspersonal 47,6 31,5 46,3

Försörjningspersonal 48,7 33,8 46,5

Totalt 45,4 33,5 43,6

Medelålder 31.12.2016

Män Kvinnor Totalt

Läkare 100 112 212

Vårdpersonal 144 1 178 1 322

Undersökningspersonal 20 268 288

Förvaltningspersonal 26 97 123

Försörjningspersonal 97 221 318

Totalt 387 1 876 2 263

Personalstruktur 31.12.2016

2012 – 2016
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2015 2016

Rehabiliteringsstöd 1,4 1,0

Familjeledigheter 20,7 23,5

Hälsorelaterad frånvaro 15,1 16,6

Arbetsolycksfall 0,4 0,3

Semester 39,3 39,4

Övrigt 13,0 13,6

Totalt 89,9 94,4

Frånvarodagar (kalenderdagar) i förhållande till antalet anställda 2015–2016

2014 2015 2016

Externa Interna Totalt Externa Interna Totalt Externa Interna Totalt

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

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

Undersökningspersonal 419 358 777 397 282 679 392 255 647

Förvaltningspersonal 140 60 200 178 33 211 123 43 166

Försörjningspersonal 143 142 285 163 112 275 123 101 224

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

Utbildningsdagar 2014 – 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Ålderspension 42 39 39 48 56

Deltidspension 5 6 9 7 11

Invalidpension 10 4 11 4 8

Delinvalidpension 3 4 4 8 9

Förtida ålderspension – 3 1 1 1

Övriga 1 1 – – –

Totalt 61 57 64 68 85

Pensionsbeslut 2012 – 2016

Antal

Läkare 8

Vårdpersonal 37

Undersökningspersonal 19

Förvaltningspersonal 5

Försörjningspersonal 16

Totalt 85

Pensioneringar 2016 
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