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Johdanto 
 
Vuonna 2017 Vaasan keskussairaalan toimintaan vaikutti meneillään oleva kansallinen 

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä siihen liittyvä epävarmuus. Organisaation 

kehittäminen kohti kilpailukykyisempää ja asiakaslähtöisempää organisaatiomallia jatkui 

konseptisuunnitelman ja strategisen tulevaisuusohjelman (VKS 2025) mukaisesti. Ohjelmalla 

halutaan turvata laadukas ja tehokas erikoissairaanhoito alueemme väestölle myös 

tulevaisuudessa. Sairaalan henkilöstö osallistui Työterveyslaitoksen työhyvinvointikyselyyn 

kahdeksannen kerran. Kyselyn tulokset paljastivat, aivan kuten muissakin kyselyyn 

osallistuneissa organisaatioissa, että sairaalahenkilöstö kokee työmäärän ja työhön liittyvän 

epävarmuuden lisääntyneen ja että se joutuu kohtaamaan monia muutoksia, joihin 

yksittäinen työntekijä ei pysty vaikuttamaan. Vaasan keskussairaalan henkilöstöön on 

vaikuttanut myös meneillään oleva säästöohjelma. 

 
 
Henkilöstöresurssit 
 
Virat ja toimet 

 
Vuoden 2017 lopussa virkoja ja toimia oli yhteensä 2 103, edellisvuoteen verrattuna lisäystä 

oli 28. Vuoden alussa pantiin täytäntöön päätös perustaa 53 uutta hoitopuolen toimea 

henkilöstön lakisääteisten vapaiden hoitamista varten. Tutkimushenkilöstön virkojen ja 

toimien määrä kasvoi 9:llä, kun taas lääkäreiden sekä hallinto- ja huoltohenkilöstön virkojen 

ja toimien määrä väheni.  Kokoaikaisten virkojen ja toimien osuus oli 91 % ja osa-aikaisten 

9 %. Lisäksi viisi lääkärinvirkaa oli sivutoimisia. 

 

 

Virat ja toimet 2015–2017   Jakauma 2016      Jakauma 2017

  

 

 2015 2016 2017 Koko-

aikai-

set 

Osa-

aikai-

set 

Sivu-

toimi 

Koko-

aikai-

set 

Osa-

aikai-

set 

Sivu-

toimi 

Lääkärit 231 232 230 217 9 6 215 10 5 

Hoitohenkilöstö 1 182 1 156 1 201 1 036 120  1 075 126  

Tutkimushenkilöstö 263 258 267 228 30  239 28  

Hallintohenkilöstö 112 116 103 108 8  93 10  

Huollon henkilöstö 354 313 302 303 10  291 11  

Yhteensä 2 142 2 075 2 103 1 892 177 6 1 913 185 5 

Muutos + 22 - 67 + 28 - 49 - 18  + 21 + 8  

 
 
 
Henkilöstömäärä 
 
Henkilöstön kokonaismäärä oli 2 222, eli se on edellisvuodesta pienentynyt 41 hengellä (2 %). 

Vakinaisessa palvelussuhteessa oli 84 % henkilöstöstä. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni 

54 hengellä (3 %), kun taas määräaikaisten määrä kasvoi 13 hengellä (4 %). Henkilöstömäärä 

pieneni kaikissa ammattiryhmissä lukuun ottamatta lääkäreitä, joiden määrä kasvoi 3:lla. 
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Hoitohenkilöstön määrä väheni 3:lla, tutkimushenkilöstön 9:llä, hallintohenkilöstön 17:llä ja 

huollon henkilöstö 15 hengellä.   Henkilöstöstä virkasuhteessa oli 492 henkeä (22 %) ja 

työsuhteessa 1 730 henkeä (78 %).  

 

 
Henkilöstömäärä 2013–2017 
 

 
 
 
Tunnuslukuja 

 
Virkasuhde Työsuhde 

22 % 78 % 
Vakinainen henkilöstö Määräaikaiset 

84 % 16 % 

 
 
 Tilasto-osiossa on taulukko vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määristä 

ammattiryhmittäin. 

 
 
 
Henkilötyövuodet  
 
Henkilötyövuodet lasketaan Kuntaliiton suosituksen mukaisesti seuraavassa muodossa: 

palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 x (osa-

aikaprosentti/100). Palkalliset poissaolot sisältyvät henkilötyövuosiin.  

 

Henkilöstömäärä väheni vuonna 2017 aivan tavoitteiden ja toimintastrategisen ohjelman VKS 

2025 mukaisesti. Henkilötyövuosissa laskettuna vähennystä oli 103 henkilötyövuotta eli 5 %. 

Vähennys oli suurin hallinnossa, jossa henkilötyövuosien määrä väheni 20:llä eli 17 %. Näistä 

17 henkilötyövuotta väheni teknisluonteisesti, kun it-toiminta ulkoistettiin it-yhtiö MedBitille, 

in-house-yhtiölle, jossa myös Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit ovat 

osakkaina. Hoitopuolella henkilötyövuosien määrä väheni 55:llä. Hoitohenkilöstöstä 

suhteellisesti eniten pieneni lähihoitajaryhmä, sillä henkilötyövuosien määrä väheni ryhmässä 

11,6 % (19 henkilötyövuotta). Sairaanhoitajaryhmässä henkilötyövuosien määrä väheni 24:llä 

(3,7 %). Henkilöstövähennykset voitiin toteuttaa sen johdosta, että sijaisten hankinta 

keskitettiin hoidon palveluyksikköön, joka nykyään hoitaa rekrytoinnit sairaalan kaikkiin 

hoitoyksiköihin. 
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Poissaolotiedot 

 

Henkilöstön poissaolopäivät vähenivät edellisvuodesta yhdellä päivällä työntekijää kohti 

laskettuna. Henkilöstön terveysperusteisissa poissaoloissa sairauspoissaolopäivien määrä 

väheni 2 100 päivällä, ja terveysperusteisten poissaolopäivien määrä väheni 

henkilöstömäärään suhteutettuna 16,6 päivästä 16 päivään/työntekijä. Sairauslomien 

palkkakulut vähenivät 155 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna. Palkallisten 

sairauslomapäivien määrä laski 15 päivästä 14,1 päivään/työntekijä. Myös osasairauslomat 

vähenivät 826 päivällä. Vuonna 2017 osasairauslomia oli 5 857 päivää. Perhevapaista johtuvia 

poissaoloja oli 24,4 päivää/työntekijä ja niiden määrä lisääntyi edellisvuodesta 0,9 

päivää/työntekijä. 

 

 

 Tilasto-osiossa on taulukko poissaolopäivistä suhteessa henkilöstömäärään. 

 

  

 

Keskimääräinen palvelusaika  
 
Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika nousi 11,4 vuoteen edellisvuoden 10,9 vuodesta. 

Palvelusaika oli naisilla keskimäärin 11,8 vuotta ja miehillä 9,6 vuotta. Ammattiryhmittäin 

luvut olivat seuraavat: lääkärit 5,7 vuotta, hoitohenkilöstö 11,6 vuotta, tutkimushenkilöstö 

12,2 vuotta, hallintohenkilöstö 14,3 vuotta ja huoltohenkilöstö 13,0 vuotta. 

 
 
 
Osa-aikatyö 
 
Yhteensä 437 työntekijää (20 %) oli vuonna 2017 osa-aikatyössä (2016: 431 henkeä, 19 %). 

Osa-aikaisista työntekijöistä 242 henkeä (55 %) oli määräaikaisesti osa-aikaisella vapaalla, 

kun taas 195 henkeä (45 %) oli palkattu osa-aikaiseen virkaan, toimeen tai sijaisuuteen.  
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Osa-aikainen henkilöstö 2017 
 

 
 

 
 
Ikäjakauma 
 
Henkilöstön keski-ikä oli 43,5 vuotta (2016: 43,6 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 

45,4 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 33,2 vuotta. Lääkäreiden keski-ikä oli 42,8 vuotta, 

hoitohenkilöstön 42,2 vuotta, tutkimushenkilöstön 46,8 vuotta, hallintohenkilöstön 46,5 

vuotta ja huoltohenkilöstön 45,5 vuotta. Henkilöstön ikäjakauma pysyi suhteellisen 

muuttumattomana. Henkilöstöstä 15 % oli alle 30 vuotta, 25 % 30–39 vuotta, 23 % 40–49 

vuotta, 27 % 50–59 vuotta ja 10 % oli yli 59 vuotta. 

 

 

Henkilöstön ikäjakauma 2017 

 

 
 
 

 Tilasto-osiossa on taulukko henkilöstön keski-iästä ammattiryhmittäin. 
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Henkilöstörakenne 
 

Sairaalan henkilöstöstä 1 846 oli naisia (83 %) ja 376 miehiä (17 %). Naisten ja miesten osuus 

oli pysynyt edellisvuoteen verrattuna ennallaan. Naiset ovat enemmistönä kaikissa 

ammattiryhmissä.  

 

Henkilöstörakenne 31.12.2017 

 

 
 
 

 Tilasto-osiossa on taulukko sukupuolijakaumasta ammattiryhmittäin. 

 
 
 
Kielijakauma  
 
Henkilöstön prosentuaalinen kielijakauma pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. 

Työntekijöitä, joiden äidinkieli oli suomi, oli 1 208 (54 %) ja ruotsia puhui äidinkielenään 965 

työntekijää (43 %). Työntekijöitä, joiden äidinkieli oli jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi, oli 

58 (3 %). Edellisvuoteen verrattuna suomenkielisten määrä väheni 10 hengellä, 

ruotsinkielisten 30 hengellä ja muunkielisten määrä 1 hengellä. 

 

 

Henkilöstön kielijakauma 31.12.2017 
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Henkilöstökulut  

 
Palkkakulut olivat tilinpäätöksen mukaan 87,2 miljoonaa euroa, missä on 4,5 % 

(4,1 miljoonaa euroa) vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Osa vähennyksestä muodostuu 

kaikkien työmarkkinajärjestöjen hyväksymästä kolmevuotisesta kilpailukyysopimuksesta, 

jossa julkisen alan työntekijöiden lomarahoja supistetaan 30 %. Kilpailukykysopimusta 

sovelletaan lomanmääräytymisvuosiin 2017–2019. Sairaanhoitopiirin strategisessa 

toimintaohjelmassa VKS 2025 on lisäksi 19 miljoonan euron säästötavoite, jonka mukaan 

myös henkilöstökuluja on supistettava.  

 

Ulkopuolisista lääkäreistä (ostopalvelulääkärit ja ulkopuoliset päivystäjät) koituvat kulut 

kasvoivat 2,3 miljoonasta eurosta (2016) 2,5 miljoonaan euroon vuonna 2017. Erityisesti 

psykiatrian toiminnassa oltiin erittäin riippuvaisia ostopalvelulääkäreistä. 

Henkilöstönvuokrausyrityksiltä ostettujen lääkäripalveluiden kulut laskivat 3,1 miljoonasta 

eurosta (2016) 2,7 miljoonaan euroon vuonna 2017.  

 

 

Palkkakulut 2017 

 

 
 

 

Työterveyshuollon palvelut ostettiin Vaasan Aluetyöterveydeltä. Vuonna 2017 kulut olivat 

835 300 euroa eli 375,92 euroa/työntekijä. Kulut nousivat edellisvuodesta, jolloin ne olivat 

364,80 euroa/työntekijä. 

 

Työnohjauksen kulut olivat yhteensä 108 000 euroa eli suunnilleen samalla tasolla kuin 

edellisvuonna. Pyrimme tarjoamaan työnohjausta henkilöstön tarvitsemassa määrin. 

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työnohjausta psykiatrian henkilöstölle. 

Suurin osa työnohjauksen kuluista (69 %) on syntynyt psykiatriassa. Psykiatrian osuus 

työnohjauksesta on hieman vähentynyt viime vuosiin verrattuna, sillä sen osuus oli ennen 

73 %.  

 
 
 
Henkilöstö 
 
Vaasan keskussairaala käy lähivuosina läpi suuria muutoksia valtakunnallisen sosiaali- ja 

terveydenhuollon rakenneuudistuksen seurauksena. Sairaalan toiminta siirtyy vuonna 2020 

uudelle maakuntahallinnolle. Jo sitä ennen tapahtuu rakennemuutoksia, kun eräitä sairaalan 
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hallintoon ja huoltoon liittyviä toimintoja yhtiöitetään. Sairaanhoitopiirin edustajat 

osallistuvat uuden maakunnan suunnittelutyöhön. Tulevan maakunnan henkilöstölle on 

suunnattu kysely, jotta henkilöstö saadaan kytkettyä arvokeskusteluihin sekä sen näkemykset 

ja odotukset tulevista palveluista ja työpaikoista selvitettyä. Tuloksia hyödynnetään 

maakunnan vision ja strategian laatimisessa. 

 

Henkilöstöstrategia päivitettiin vuoden 2017 alussa, jotta henkilöstöä voidaan tukea ja sen 

turvallisuudentunnetta lisätä meneillään olevissa muutoksissa. Henkilöstöstrategiassa 

haluttiin nostaa esiin erityisesti seuraavat painopisteet: vahva ja innovatiivinen johtajuus, 

osaamisen kehittäminen toiminnan tarpeiden pohjalta, strateginen rekrytointi ja 

työhyvinvointi. Painopisteitä arvioidaan jatkuvasti erilaisten henkilöstökyselyjen, 

tilastotietojen, suositusmittarin ja muiden kartoitusten avulla. 

 
 
 

Strateginen rekrytointi 
 

”Henkilöstömäärä mitoitetaan toiminnan tarpeiden ja taloudellisten edellytysten 
pohjalta. Pyrimme luomaan hyvän imagon organisaatiosta ja profiloidumme, niin 
että olemme jatkossakin vetovoimainen työpaikka, jossa henkilöstö viihtyy ja uskoo 
tulevaisuuteen.” (Henkilöstöstrategia) 

 
 
Strategisen rekrytoinnin ja määrätietoisen henkilöstöpolitiikan avulla pystymme pitämään 

nykyisen henkilöstömme ja rekrytoimaan tarvittaessa uutta henkilöstöä. Rekrytoinnin tärkeä 

osa-alue on aktiivinen yhteistyö yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. 

Työvoiman houkuttelemiseksi ja pitämiseksi sairaala tarjoaa kilpailukykyisiä palkkoja, 

kehitys- ja uramahdollisuuksia sekä monipuolisia ja haastavia työtehtäviä. Sairaalan aito 

kaksikielisyys nähdään vahvuutena ja rikkautena. Henkilöstöä rohkaistaan käyttämään 

suomea ja ruotsia aktiivisesti, ja rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota hakijoiden 

kielitaitoihin.  

 

Vuonna 2017 julistettiin yhteensä 325 paikkaa avoimeksi, mikä on suunnilleen sama määrä 

kuin edellisvuonna. Rekrytointi vaikeutui vuoden aikana, sillä keskimääräinen hakijamäärä 

pieneni kaikissa ammattiryhmissä. Hakemuksia tuli 2 154, mikä on 602 hakemusta (22 %) 

vähemmän kuin vuonna 2016.  Avoimista paikoista 48 % täytettiin sisäisen haun avulla ja 

52 % ulkoisen haun avulla. Kilpailu työntekijöistä on koventunut, joten rekrytoinnin 

ilmoituskulut nousivat 62 300 euroon (2016: 45 000 euroa). 

 

 

Opiskelijat 

 

Sairaala osallistui vuoden aikana neljään rekrytointitapahtumaan: Kesätyötreffit 9.2.2017 

Technobothniassa, Nuori Lääkäri -päivät 20.–21.10.2017 Helsingissä, Psykiatripäivät 2.–

3.11.2017 Helsingissä ja Knowhow-messujen työelämän speed dating 23.11.2017 

Botniahallissa.  

 

Yhteensä 617 lääketieteen kandidaattia (Turun yliopistosta 547, Helsingin yliopistosta 54 ja 

Oulun yliopistosta 16) sai vuoden aikana peruskoulutusta ja ohjausta Vaasan 

keskussairaalassa. Vaasan sairaanhoitopiirissä oli vuoden 2017 aikana 669 lääketieteen 

opiskelijaa (mukaan lukien ne, jotka suorittivat harjoittelunsa jossakin piirin 

terveyskeskuksessa). Lääketieteen kandidaattien antama palaute sairaalasta oli erittäin 

positiivista. Harjoittelujaksoja arvostettiin hyvän ilmapiirin ja hyvän opetuksen vuoksi sekä 
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siksi, että opiskelijoille annettiin mahdollisuus tehdä itse toimenpiteitä ja opetella eri asioita.  

Kandidaattien myönteiset kokemukset opiskeluaikana ovat tärkeitä tulevia rekrytointeja 

ajatellen. 

 

Hoitopuolen opiskelijoiden harjoittelupäivien määrä oli vuonna 2017 noin 18 180. Vuoden 

aikana käynnistettiin projekti, jonka tarkoituksena oli, että opiskelija perehtyy hoitoon 

potilaan ja asiakkaan näkökulmasta ja ymmärtää näin jatkossa paremmin potilaan 

kokemuksia. Projekti toteutettiin niin, että opiskelijat suorittivat ensimmäisen 

harjoittelupäivänsä vuodeosastolla tutustuen tarkemmin yhteen tai kahteen potilaaseen. 

Vuoden aikana sairaanhoitajaopiskelijoita Noviasta ja Vamkista osallistui yhdessä nursing-

opiskelijoiden ja Turun lääketieteen opiskelijoiden kanssa ammattien väliseen 

oppimisprojektiin (IPL) muutamilla sairaalan vuodeosastoilla. Sairaalan tarjoamista 

opiskelijapaikoista/harjoittelupaikoista on suuri pula. Jotta voisimme ottaa vastaan useampia 

opiskelijoita, käynnistettiin vuoden aikana neljän uuden opiskelijaohjausmallin suunnittelu. 

 

 
 
Vaihtuvuus 

 
Vuoden aikana solmittiin yhteensä 116 vakinaista ja 689 määräaikaista palvelussuhdetta. 

Vakinaisista palvelussuhteista päättyi 146 ja määräaikaisista 843. Vakinaisen henkilöstön 

vaihtuvuus oli 11,8 %. Eläkkeelle siirtyi yhteensä 70 henkeä, joista 57 vanhuuseläkkeelle, 

2 työkyvyttömyyseläkkeelle ja 11 osatyökyvyttömyyseläkkeelle.  

Tulevien vuosien eläke-ennusteen mukaan eläkkeelle jää noin 50 työntekijää vuosittain. 

 

 

 Tilasto-osiossa on taulukko eläkepäätösten määrästä. 

 Tilasto-osiossa on taulukko eläkkeelle siirtyneiden määrästä ammattiryhmittäin. 

 
 
  
Vahva ja innovatiivinen johtaminen 
 

”Vahvan johtamisen avulla voimme saavuttaa toimintaa, taloutta, hoitoa ja 

potilasturvallisuutta koskevat tavoitteet. Hyvä johtajuus luo toimivan, innostavan 

ja turvallisen työympäristön.” (Henkilöstöstrategia) 

 

 

Esimiesten muutosvalmiudet korostuvat muutosten aikoina, samalla kun esimiesten 

johtamiskykyihin kohdistuu yhä suurempia vaatimuksia. Tarvitaan vahvoja johtajia, jotka 

johtavat ja rohkaisevat henkilöstöä oikeisiin toimintatapoihin, mikä helpottaa rakenteellisten 

tai toiminnallisten muutosten toteuttamista. Työskentelytapoja ovat pitkälle kehitetyt Lean-

menetelmät prosesseissa, riskianalyysit muutostilanteissa ja laadunvarmistus 

laatujärjestelmissä.  Uudessa henkilöstöstrategiassa haluttiin painottaa, että esimies toimii 

työnantajan edustajana yksiköissä ja että hänen tehtävänsä on johtaa toimintaa, taloutta ja 

henkilöstöä. Esimiehet johtavat meneillään olevaa muutostyötä yksiköissään, mutta heidän 

edellytetään osallistavan henkilöstönsä muutostyöhön parhaan mahdollisen lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Johtamisen on oltava interaktiivista, oikeudenmukaista ja innovatiivista 

prosessien jatkuvan kehittämisen ja tehostamisen turvaamiseksi. Esimiesten 

johtamiskoulutusta oli 394 päivää vuonna 2017 (2016: 480 päivää). 
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Yhteistoiminta  

 
Yhteistoiminta jatkui sairaalassa sairaanhoitopiirin yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti. 

Vuoden aikana päivitettiin muun muassa henkilöstöstrategia sekä varhaisen tuen ohjelma ja 

pitkien sairauslomien käsittelyohjeet. Varhaisen tuen ohjelmassa on nyt kuvattu tarkemmin 

ohjelman tavoitteet sekä käytännön käsittelyohjeet. Yhteistyötoimikunta käsitteli vuoden 

aikana myös työterveyshuollon toimintasuunnitelman, työsuojelun toimintaohjelman, 

koulutussuunnitelman, henkilöstöstrategian, henkilöstöraportin, henkilöstökyselyn tulokset, 

henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Yksi 

henkilöstöstrateginen tavoite on, että yhteistyötä eri ammattiryhmien ja yksiköiden sisällä ja 

niiden välillä kehitetään. Kaikkien työntekijöiden tietoja ja taitoja on arvostettava ja kaikkien 

työntekijöiden on tultava nähdyksi ja kuulluksi. 

 

Vuoden aikana oli monia yhteistoimintaneuvotteluita, jotka koskivat henkilöstön ja liikkeen 

siirtoa sekä toiminnan ulkoistamista (röntgen Pietarsaaressa, Mico Botnia, TeeSe Botnia). 

 

 

 

Kehityskeskustelut 

 
Kehityskeskustelut ovat osa johtajuutta. Sairaalan strateginen tavoite on, että 

kehityskeskusteluita käydään säännöllisesti ja vähintään 70 % henkilöstöstä on osallistunut 

vuoden aikana kehityskeskusteluun. Työntekijöillä on sekä oikeus että velvollisuus osallistua 

kehityskeskusteluun. Henkilöstöstä 66 % osallistui vuonna 2017 henkilökohtaiseen 

kehityskeskusteluun lähiesimiehensä kanssa (2016: 71 %). On päätetty, että jokaisessa 

yksikössä käydään henkilökohtaisten kehityskeskustelujen lisäksi ryhmäkeskustelu yksikön 

tavoitteista ja kehittämistoimista. Vuonna 2017 ryhmäkeskustelu käytiin 47 %:ssa sairaalan 

yksiköistä. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Henkilöstön osaaminen 
 
Henkilöstön osaamista koskeva strateginen tavoitteemme on, että sairaalalla on riittävä, 

osaava, palveluhenkinen ja motivoitunut henkilöstö, joka uskoo sairaalan tulevaisuuteen. 

Henkilöstön odotetaan olevan kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyönteinen, ja henkilöstön 

osaamista kehitetään järjestelmällisesti. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat yhä 

suuremmassa määrin uusien toimintatapojen käyttöönoton.  

 
 

Osaamisen kehittäminen toiminnan tarpeiden mukaan 
 

”Valmius tulevaisuuden muutoksiin paranee, kun toimintamallien kehittämisen 
kulttuuri juurtuu henkilöstön toimintatapoihin. Henkilöstön ammattitaito on 
organisaation voima.” (Henkilöstöstrategia)  

 

Kehityskeskustelut 
2017: 66 % 
2016: 71 % 
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Henkilöstöltä edellytetään vastaisuudessa muutoskykyä ja muutosvalmiutta. Henkilöstön 

osaamisvaatimukset ja koulutustarpeet muuttuvat palvelujen tarjonnan ja toiminnan 

muuttuessa. Henkilöstön kehitystarpeet arvioidaan kehityskeskusteluiden ja 

koulutussuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Henkilöstöä rohkaistaan kehittämään ja 

ylläpitämään toiminnan kannalta tärkeää osaamista. Jokaisen työntekijän vastuuta osaamisen 

kehittämisestä painotetaan. Esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstöllä on riittävästi 

osaamista työnsä hoitamiseen ja kehittämiseen, että osaaminen taataan laajalla rintamalla ja 

että osaaminen siirtyy työntekijältä toiselle.  Hoitoyksiköiden henkilöstön edellytetään 

tutustuvan toistensa toimintaan osaamisen laajentamiseksi, ymmärryksen lisäämiseksi ja 

toiminnan kehittämiseksi. Koko henkilöstön edellytetään antavan palveluita molemmilla 

kotimaisilla kielillä, ja kaksikielisyyttä edistävää toimintaa kehitetään. Esimiehet huolehtivat 

myös siitä, että kaikki uudet tai pitkältä poissaololta palaavat työntekijät saavat osallistua 

järjestelmälliseen perehdytysohjelmaan, jotta he pääsevät nopeasti ja sujuvasti työtehtäviinsä 

kiinni.   

 
Henkilöstöltä, lähinnä hoitohenkilöstöltä, edellytetään osana potilasturvallisuus- ja 

laatutyötä, että eri ammattiryhmillä on voimassa tiettyjä määräaikaisia pätevyyksiä. 

Esimerkkejä tällaisista määräaikaisista pätevyyksistä ovat  i.v.-lupa ja muut LOVe-osat sekä 

erilaiset laitepassit. Vuonna 2017 järjestettiin 61 LOVe-tenttitilaisuutta, joissa oli yhteensä 

noin 570 osallistujaa. 

 

 
Koulutuspäivät 

 

Koulutukset toteutettiin kyseiselle vuodelle laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti. 

Koulutuspäivien määrä oli 6 462.  Luku oli suunnilleen saman kuin vuonna 2015, jolloin 

koulutuspäivien määrä oli keskimäärin 3/työntekijä. Ulkoisen koulutuksen osuus oli 52 % 

(2016: 48 %) ja sisäisen 48 % (2016: 52 %).  Videokoulutusta oli 287 päivää (2016: 331 päivää) 

ja verkkokoulutusta 246 päivää (2016: 388 päivää). Koulutuspäivien määrä laski henkeä kohti 

laskettuna 3,6 päivästä 2,9 päivään. Yksi syy rekisteröityjen koulutuspäivien määrän laskuun 

on, että yhä suurempi osa henkilöstön koulutuksesta tapahtuu nykyisin etäkoulutuksena 

verkkokoulutuksen muodossa. Näitä koulutuksia varten ei ole rekisteröintijärjestelmää. 

 

 

Koulutuspäivät/työntekijä 2015–2017 

 

 2015 2016 2017 

Lääkärit 7,7 8,9 7,7 

Hoitohenkilöstö 3,0 4,0 2,9 

Tutkimushenkilöstö 2,2 2,2 1,9 

Hallintohenkilöstö 1,7 1,3 2,4 

Huollon henkilöstö 0,8 0,7 0,6 

Yhteensä 3,0 3,6 2,9 

 

 Tilasto-osiossa on taulukko koulutuspäivien määrästä ammattiryhmittäin. 
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Kieltenopetus 
 

Sairaala panostaa kaksikieliseen toimintaan ja kaksikielisiin palveluihin ja niinpä 

henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta osallistua kieltenopetukseen työaikana. Vuonna 2017 

opetustunteja oli noin 660, mikä on koulutuspäiviksi muunnettuna 88. Kieltenopetukseen 

osallistui 90 henkeä. Vuoden aikana pidettiin yhteensä 15 kielikurssia.  Ruotsia opetettiin 13 

kurssilla, suomea 1 kurssilla ja englantia 1 kurssilla. Suomen ja ruotsin kielten kurssien 

kohderyhmänä olivat lääkärit, eri asiantuntijat, hoito- ja tutkimushenkilöstö sekä 

laitoshuoltajat. Englannin kielen kurssin kohderyhmänä olivat osastonsihteerit. 

 
 
 

 Työhyvinvointi  
 

”Jotta sairaala voisi saavuttaa tavoitteensa, tarvitaan hyvinvoiva henkilöstö, joka 
tuntee työn iloa ja on motivoitunut ja sitoutunut työhönsä. Seuraamme henkilöstön 
työhyvinvointia henkilöstökyselyiden avulla, jotta voimme tehdä suunnitelman 
mukaisia parannuksia.” (Henkilöstöstrategia) 

 
 
Hyvinvoiva henkilöstö on edellytys sille, että sairaala pystyy tarjoamaan laadukkaita 

palveluita. Sen vuoksi on tärkeää jatkuvasti etsiä uusia tapoja edistää työhyvinvointia ja työssä 

viihtymistä. Panostamalla henkilöstön työoloihin, työsuojeluun ja työkykyyn pyrimme muun 

muassa vähentämään henkilöstön sairauspoissaoloja ja ennenaikaisia eläkkeelle siirtymisiä. 

Työyhteisön jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työsuorituksesta ja yhteisestä 

työympäristöstä. Kaikkien odotetaan kohtelevan toisia kunnioittavasti, sekä oman työyhteisön 

jäseniä että muita ihmisiä. Sairaalan työntekijän edellytetään noudattavan sovittuja 

periaatteita ja ohjeita. Työntekijöiden vastuuta ja velvollisuuksia työssä korostetaan, 

esimerkiksi omaehtoista tiedon etsimistä ja vastaanottamista. Henkilöstön hyvinvoinnin 

lisäämiseksi kokeiltiin vuonna 2017 järjestelyä, jossa erään yksikön henkilöstölle annettiin 

yötyökorvaus vapaa-aikana niin, että se vastasi yhtä työpäivää kolmen viikon 

työvuoroluettelossa. Kokeilu onnistui hyvin ja henkilöstö koki järjestelyn myönteisenä. 

Järjestelyä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että se koskee useampia yksiköitä 

vuonna 2018. Järjestelyn mahdollistamiseksi perustetaan 10 uutta toimea. Henkilöstön 

toiveet joustavista työaikajärjestelyistä täytetään mahdollisuuksien mukaan. 

 
 
 
Työterveyslaitoksen kysely 
 
Työterveyslaitoksen kysely sairaalahenkilöstön työhyvinvoinnista toteutettiin nyt 

kahdeksannen kerran Vaasan keskussairaalassa. Kysely tehdään kahden vuoden välein. 

Kyselyssä selvitetään työssä tapahtuneita muutoksia ja toteutettujen kehittämishankkeiden 

vaikutuksia. Kysely mahdollistaa myös oman henkilöstömme hyvinvoinnin vertailun muihin 

vastaaviin organisaatioihin. Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 1 317 henkeä eli 66 % henkilöstöstä. 

Vaasan keskussairaalan tulokset olivat suunnilleen samaa tasoa kuin muissa kyselyyn 

osallistuvissa organisaatioissa. Työelämän nykytilanne heijastuu kuitenkin tuloksiin, sillä 

työntekijät kokevat, että työmäärä ja työn epävarmuus ovat lisääntyneet ja etteivät he pysty 

vaikuttamaan moniin meneillään oleviin muutoksiin. Tänä vuonna uutta on se, että kyselyn 

tulosten perusteella valitaan joitakin yksiköitä, jotka työstävät jäsennellymmin eräitä 

kehittämisalueita. Henkilöstö vastasi sekä Työterveyslaitoksen kyselyssä että sairaalan 

omassa kyselyssä kysymykseen siitä, suosittelisiko se työpaikkaansa muille vai ei. Sairaalan 

oma kysely tehdään kahdesti vuodessa, ja sen tulokset käydään järjestelmällisemmin läpi 

niissä yksiköissä, joissa alle puolet suositteli yksikköään työpaikkana. 
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Työsuojelu 

 
Työsuojelu on osa työpaikan yhteistoimintaa, ja työsuojeluasiat muodostavat luonnollisen 

osan esimiesten johtajuutta ja toiminnan kehittämistä. Luomme turvallisen ja terveellisen 

työympäristön hyvän työsuojelun, turvallisuusohjelman ja toimivan työterveyshuollon avulla. 

Ennalta ehkäisevällä toiminnalla on ollut viime aikoina yhä suurempi merkitys, sillä yli puolet 

kaikista työsuojeluilmoituksista liittyi vuonna 2017  ennalta ehkäisevään kehittämistyöhön. 

Säännöllisesti toistuvilla selvityksillä ja riskien arvioinnilla sekä erilaisilla mittareilla 

seurataan jatkuvasti henkilöstön turvallisuutta, terveyttä ja työhyvinvointia sekä kehitetään 

näitä osa-alueita myös osana laatutyötä.  

 

Ajankohtaisia asioita työsuojelussa vuonna 2017 olivat henkilöstön jaksaminen, 

psykososiaalinen kuormitus ja hyvinvointi. Hoitohenkilöstöä kuormittavat enenevässä määrin 

asiakkaiden huumausaineiden käyttö ja sekakäyttö. Vuonna 2017 raportoitiin yhteensä 94 

työtapaturmaa, joita ovat esimerkiksi liukastumiset työpaikalla ja työmatkalla, neulanpistot ja 

venähdykset hoitotyössä. Henkilöstön terveyteen liittyvää ennalta ehkäisevää työtä on 

parannettu työpaikkakäynneillä, joilla on kiinnitetty huomiota muun muassa henkilöstön 

työkyvyn ylläpitoon ja tukemiseen.  

 
 

 

Tyky 

 

Tykytoimintaa suunnitellaan henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi. Tykytoimintaa 

järjestettiin vuonna 2017 sekä sairaala- että yksikkötasolla. Yksiköillä oli käytössään tietty 

summa henkilöstön yhteishengen edistämiseen työajan ulkopuolella. Sairaalatasolla oli 

tarjolla erilaista tykytoimintaa. Yhteensä 122 hengelle tarjottiin mahdollisuutta osallistua 

Firstbeat-hyvinvointianalyysiin, johon osallistui 130 henkeä vuonna 2016. Tyky-

kuntoseteleitä oli tarjolla kaksi kertaa. Sairaalan kuntosalin varustusta täydennettiin kahdella 

juoksumatolla ja SkiErg-laitteella. Yhteistyössä Vaasan Aluetyöterveyden kanssa järjestettiin 

painonhallintakurssi ja unikurssi. Vuonna 2017 oli kaksi kehonkoostumuksen 

mittaustilaisuutta, jotka järjestettiin yhteistyössä sairaalan ravitsemusterapeuttien ja 

työterveyshuollon kanssa. Sairaalassa on vapaa-ajanyhdistys Vacks, joka tarjoaa jäsenilleen 

erilaista harrastustoimintaa ja lippuja kulttuuritapahtumiin alennettuun hintaan. 

Sairaanhoitopiiri myöntää yhdistykselle vuosittain avustusta. 

 

 

 

 

Kesätyökysely 

 
Sairaalassa oli kesätyöntekijöitä yhteensä 287. Kesätyöntekijöistä 218 (76 %) työskenteli 

potilashoitoon liittyvissä tehtävissä, 65 (23 %) huoltoon liittyvissä tehtävissä ja muutama 

hallintoon liittyvissä tehtävissä (1 %).   Kesätyöntekijöistä 58 % oli suomenkielisiä, 39 % 

ruotsinkielisiä ja lopulla 3 %:lla oli jokin muu äidinkieli. Perinteisen kesätyökyselyn avulla 

pyrittiin saamaan käsitys siitä, miten kesätyöntekijät ovat kokeneet työn sairaalassa. Kyselyyn 

vastasi 117 kesätyöntekijää (41 %). Palaute oli enimmäkseen positiivista. Erityisen 

positiivisena asiana mainittiin sairaalan kaksikielisyys ja hyvä perehdytys työtehtäviin. Osa 

kuitenkin koki työmäärän liian suureksi henkilöstösupistusten vuoksi. Yhteistyö ja hyvä 

kohtelu ovat seikkoja, joita edelleen nostamme esiin tärkeinä asioina. 
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Tilasto-osio 
 

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä 2013–2017 

 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Lääkärit 223 224 231 212 215 
Vakinainen palvelussuhde 128 139 131 127 120 
Määräaikainen palvelussuhde 95 85 100 85 95 
Hoitohenkilöstö 1364 1385 1382 1322 1319 
Vakinainen palvelussuhde  1026 1070 1081 1172 1149 
Määräaikainen palvelussuhde  338 315 301 150 170 
Tutkimushenkilöstö 307 304 303 288 279 
Vakinainen palvelussuhde  240 245 244 245 249 
Määräaikainen palvelussuhde  67 59 59 43 30 
Hallintohenkilöstö 129 137 125 123 106 
Vakinainen palvelussuhde  110 113 112 113 99 
Määräaikainen palvelussuhde  19 24 13 10 7 
Huollon henkilöstö 361 386 358 318 303 
Vakinainen palvelussuhde  296 297 290 273 259 
Määräaikainen palvelussuhde  65 89 68 45 44 
Yhteensä 2384 2436 2399 2263 2222 

 
 
 

Keski-ikä 31.12.2017 

 

2013-2017 

2013 43,1 
2014 43,0 
2015 43,0 
2016 43,6 
2017 43,5 
 

 
 

Henkilöstörakenne 31.12.2017 

 

 

 Miehet Naiset Yhteensä 
Lääkärit 103 112 215 
Hoitohenkilöstö 147 1172 1319 
Tutkimushenkilöstö 18 261 279 
Hallintohenkilöstö 15 91 106 
Huollon henkilöstö 93 210 303 
Yhteensä 376 1846 2222 

 

 

 Vakinai- 
set 

Määrä-  
aikaiset Yhteensä

ä 

Lääkärit 48,2 36,0 42,8 
Hoitohenkilöstö 43,8 31,3 42,2 
Tutkimushenkilöstö 48,1 36,2 46,8 
Hallintohenkilöstö 47,2 37,3 46,5 
Huollon henkilöstö 47,8 32,0 45,5 
Yhteensä 45,4 33,2 43,5 
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Poissaolopäivät (kalenteripäivät) suhteessa henkilöstömäärään 
2016–2017 

 

 

 2016 2017 
Kuntoutustuki 1,0 0,9 
Perhevapaat 23,5 24,4 
Terveysperusteinen poissaolo 16,6 16,0 
Työtapaturma 0,3 0,2 
Vuosiloma 39,4 39,1 
Muuta 13,6 12,8 
Yhteensä 94,4 93,4 

 

        

 

Koulutuspäivät 2015–2017 

 

 

  2015   2016   2017  
 ulk. sis. yht. ulk. sis. yht. ulk. sis. yht. 
Lääkärit 1402 370 1772 1434 443 1877 1251 399 1650 
Hoitohenkilöstö 2109 2065 4174 1824 3458 5282 1542 2327 3869 
Tutkimushenkilöstö 397 282 679 392 255 647 296 227 523 
Hallintohenkilöstö 178 33 211 123 43 166 162 91 253 
Huollon henkilöstö 163 112 275 123 101 224 107 60 167 
Yhteensä 4249 2862 7111 3896 4300 8196 3358 3104 6462 

 

 

 

Eläkepäätökset 2013–2017   

 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Vanhuuseläke 39 39 48 56 57 
Osa-aikaeläke 6 9 7 11  
Työkyvyttömyyseläke 4 11 4 8 2 
Osatyökyvyttömyyseläke 4 4 8 9 11 
Varhennettu vanhuuseläke 3 1 1 1  
Muut 1     
Yhteensä 57 64 68 85 70 

 

Eläkkeelle siirtyneet 2017 

 

 

 Lukumäärä 
Lääkärit 2 
Hoitohenkilöstö  39 
Tutkimushenkilöstö 7 
Hallintohenkilöstö 4 
Huollon henkilöstö 18 
Yhteensä 70 

 




