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1. Henkilöstöresurssit

Virat ja toimet

Virat ja toimet 2017-2019 (31.12.2019)

2018 2019
2017 2018 2019 Koko-

aikaiset
Osa-

aikaiset
Sivutoimi Koko-

aikaiset
Osa-

aikaiset
Sivutoimi

Lääkärit 230 238 235 222 11 5 221 9 5
Hoitohenkilöstö 1 201 1280 1305 1154 126 1162 143
Tutkimushenkilöstö 267 284 289 257 27 260 29
Hallintohenkilöstö 103 88 84 84 4 83 1
Huoltohenkilöstö 302 101 84 96 5 83 1
Yhteensä 2 103 1991 1997 1813 173 5 1809 183 5
Muutos + 28 - 112 + 6 - 100 - 12 - 4 + 10

Virkojen ja toimien määrä kasvoi kuudella vuoteen 2018 verrattuna. Huollon henkilöstömäärässä on nähtävissä
vähennystä rekisteröinnin korjauksen seurauksena.

Henkilöstön toiveet osa-aikatyön tekemisestä näkyvät virkarakenteessa. Kaikista viroista ja toimista 91 % oli
kokoaikaisia ja 9 % osa-aikaisia. Koko- ja osa-aikaisten virkojen ja toimien prosentuaalinen jakautuminen on
pysynyt samana vuodesta 2014.

Henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä 2015–2019 (31.12.2019)

Edellisvuoteen verrattuna henkilöstömäärä kasvoi 38 hengellä eli noin 2 %.
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Määräaikaisen ja toistaiseksi otetun henkilöstön määrä 2015–2019 (31.12.2019)

2015 2016 2017 2018 2019

Lääkärit 231 212 216 226 228

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 131 127 120 119 116

Määräaikainen palvelussuhde 100 85 96 107 112

Hoitohenkilöstö 1382 1322 1319 1405 1443

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 1081 1172 1149 1205 1221

Määräaikainen palvelussuhde 301 150 170 200 222

Tutkimushenkilöstö 303 288 277 308 306

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 244 245 249 265 263

Määräaikainen palvelussuhde 59 43 28 43 43

Hallintohenkilöstö 125 123 105 96 99

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 112 113 98 89 92

Määräaikainen palvelussuhde 13 10 7 7 7

Huoltohenkilöstö 358 318 304 86 83

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 290 273 259 76 75

Määräaikainen palvelussuhde 68 45 45 10 8

Yhteensä 2399 2263 2221 2121 2159

Muutokset eri ammattiryhmien välisessä jaossa olivat suhteellisen pieniä. Prosentuaalisesti eniten kasvoi
hallintohenkilöstö (3 %), kun taas eniten väheni huollon henkilöstö (4 %).  Lääkäriryhmässä suurin osa
määräaikaisista palvelussuhteista perustui määräaikaisiin virkoihin, toisin sanoen erikoistuvien lääkäreiden
virkoihin.

Virka- ja työsopimussuhteiden prosentuaalinen jakautuminen pysyi muuttumattomana edellisvuoteen
verrattuna.

Virkasuhde

446 (21 %)

Työsopimussuhde

1713 (79 %)
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Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 2018-2019

Henkilötyövuodet vähenivät koko organisaatiossa 23 vuodella edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstöryhmien
väliset vaihtelut henkilötyövuosien määrässä johtuivat miltei yksinomaan siitä, että kokonaisia toimintayksiköitä
on siirretty sairaanhoitopiirille tai siltä pois. Huollon alueella oli huomattavissa edelleen puhdistus- ja
ruokapalveluiden siirtäminen in-house-yhtiöön, kun henkilötyövuodet vähenivät 71:llä. Pietarsaaren
laboratoriotoiminnan siirtyminen meille 2019 ja kahden uuden vuodeosaston perustaminen talvella 2018
kasvattivat hoito- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuosia 40:lla vuonna 2019. Myös lääkäriryhmässä voitiin
todeta ylilääkäreiden ja erikoislääkäreiden henkilötyövuosissa kasvua 9 henkilötyövuoden verran.

Poissaolot

Poissaolopäivät (kalenteripäivät) suhteessa henkilöstömäärään 2018–2019 (31.12.2019)

2018 2019

Kuntoutustuki 1,5 2,1

Perhevapaa 22,1 21,8

Terveysperusteinen poissaolo 15,4 14,8

Työtapaturma 0,2 0,2

Vuosiloma 38 38

Muut 13,2 11,5

Yhteensä 90,4 88,4

Terveysperusteiset poissaolot
         suhteessa koko organisaation
              palveluksessaolopäiviin:

2018 4,12 %
                     2019 4,04 %
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Henkilöstön kaikki poissaolot kalenteripäivinä suhteessa henkilöstömäärään vähenivät prosentuaalisesti 2,2 %
(jakajana käytettiin henkilöstömäärää 31. 12.2019). Vähennys oli suurin muut poissaolot -ryhmässä, jossa
pelkästään vuorotteluvapaiden määrä väheni 704 päivällä (50 %) ja työ toisen työnantajan palveluksessa 471
päivällä (12 %). Perhevapaiden määrä väheni marginaalisesti 350 päivällä. Myös sairauspoissaolojen määrä
väheni 1 107 päivällä. Tutkimusvapaata pidettiin 155 päivää (2018: 97 päivää).

Kaikki akavalaiset ryhmät saivat virka- ja työehtosopimuksensa nojalla mahdollisuuden vaihtaa osan
lomarahasta vapaa-ajaksi. Lomarahoja vaihdettiin vapaa-ajaksi yhteensä 388 päivän verran, mikä on tuplasti
enemmän kuin vuonna 2018.

Palvelusaika ja eläkkeelle siirtyneet

Toistaiseksi otetun henkilöstön keskimääräinen palvelusaika (31.12.2019)

Ammattiryhmä Keskimääräinen palvelusaika
vuosina

Lääkärit 9,8
Hoitohenkilöstö 12,3
Tutkimushenkilöstö 12,7
Hallintohenkilöstö 14,4
Huoltohenkilöstö 15,7
Yhteensä 12,5

Keskimääräinen palvelusaika oli vuonna 2019 sama kuin vuonna 2018. Koko henkilöstön keskimääräinen
palvelusaika oli 10,7 vuotta (2018: 10,6 vuotta), kun määräaikaiset lasketaan mukaan.

Eläkepäätökset 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019

Vanhuuseläke 48 56 57 42 32

Osa-aikaeläke 7 11

Työkyvyttömyyseläke 4 8 2 4 4

Osatyökyvyttömyyseläke 8 9 11 4 5

Varhennettu vanhuuseläke 1 1 1

Muut

Yhteensä 68 85 70 50 42

Eläkkeelle siirtyneet 2019
Määrä

Lääkärit 0
Hoitohenkilöstö 30
Tutkimushenkilöstö 6
Hallintohenkilöstö 2
Huoltohenkilöstö 4

Yhteensä 42

Eläkkeelle siirtyneiden määrä oli vuonna 2019 vähäinen, sillä ainoastaan 37 henkeä siirtyi eläkkeelle ja 5
työntekijälle myönnettiin osatyökyvyttömyyseläke.
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Koko- ja osa-aikatyö

Koko- ja osa-aikatyössä oleva henkilöstö 2019

Suurin osa henkilöstöstä työskenteli edelleen kokoaikaisena. Osa-aikatyötä tekevän henkilöstön osuus kasvoi
yhdellä prosentilla vuoteen 2018 verrattuna. Osa-aikatyötä tekevistä työntekijöistä 246:lla (49 %) oli osa-
aikainen virka/toimi tai sijaisuus, kun taas 252 työntekijää (51 %) oli lyhentänyt työaikaansa määräajaksi
esimerkiksi osittaisen hoitovapaan vuoksi.

Ikäjakauma

Keski-ikä (31.12.2019)

2015-2019
2015 43,0
2016 43,6
2017 43,5
2018 43,1
2019 43,2

Keski-ikä ammattiryhmittäin (31.12.2019)

Vuonna 2019 keski-ikä nousi kaikissa ammattiryhmissä lukuun ottamatta hoitohenkilöstöä, jonka keski-ikä
pysyi samana kuin edellisvuonna. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli noin 12 vuotta alempi kuin
toistaiseksi otetun henkilöstön.

Kokoaikatyö

Osa-aikatyö

23 % (498)

Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä

Lääkärit 49,1 36,3 42,8

Hoitohenkilöstö 44,1 31,0 42,1

Tutkimushenkilöstö 48,6 36,8 46,9

Hallintohenkilöstö 47,2 44,6 47,0

Huoltohenkilöstö 47,3 36,1 46,2

Yhteensä 45,4 33,5 43,2

77 % (1661)



6

Ikäjakauma (31.12.2019)

Henkilöstön ikäjakauma pysyi suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Yli 40-vuotiaita oli
59 % henkilöstöstä, ja he muodostivat siten enemmistön henkilöstöstä.

Sukupuolijakauma

Sukupuolijakauma (31.12.2019)

Vuonna 2019 henkilöstö oli edelleen naisvaltainen ja naisten osuus oli noin 4,5 kertaa suurempi kuin miesten
osuus. Miesten osuus kasvoi yhdellä prosentilla.

Sukupuolijakauma ammattiryhmittäin, % (31.12.2019)

Miehet Naiset

Lääkärit 45 % 55 %

Hoitohenkilöstö 12 % 88 %

Tutkimushenkilöstö 8 % 92 %

Hallintohenkilöstö 14 % 86 %

Huoltohenkilöstö 84 % 16 %
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Prosentuaalinen sukupuolijakauma oli pysynyt eri ammattiryhmissä suurin piirtein samana kuin edellisvuonna.
Sukupuolijakauma on tasaisin lääkäreillä.

Kielijakauma

Kielijakauma (31.12.2019)

Ruotsinkielisen henkilöstön osuus kasvoi yhdellä prosentilla, kun taas suomenkielisen henkilöstön osuus laski
yhdellä prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Jotakin muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvan
henkilöstön prosentuaalinen osuus pysyi muuttumattomana.

Palkkakulut

Palkkakulut 2019

Vuonna 2019 henkilöstölle maksettiin palkkoina ja palkkioina 90,7 miljoonaa euroa. Palkkakulut kasvoivat
edellisvuoteen verrattuna 2,5 %, mikä johtuu siitä, että kunnallinen virka- ja työehtosopimus sisälsi kaksi
palkankorotusta vuonna 2019: paikallisen 1,2 prosentin järjestelyerän vuoden alusta saakka sekä palkkojen 1
prosentin yleiskorotuksen 1. 4. lähtien. Paikallinen järjestelyerä jaettiin kaikissa ammattiryhmissä vuoden 2018
lopussa tehtyjen työnarviointien perusteella.

Lääkärit saivat lisäksi oman paikallisen palkkaohjelman erikoislääkäreiden rekrytointitilanteen parantamiseksi.
Sairaanhoitopiiri ei pystynyt tuottamaan kaikkia palveluita omien lääkäreiden avulla, vaan ostopalvelulääkäreille
ja ulkopuolisille päivystyslääkäreille maksettiin palkkaa ja palkkioita 2 miljoonan euron verran. Kustannukset
vähenivät 10 % edellisvuoteen verrattuna (2018: 2,2 miljoonaa euroa). Palkkajärjestelmän kautta maksettujen
palkkojen ja palkkioiden lisäksi lääkäripalveluita ostettiin henkilöstövuokrausyrityksiltä 3,67 miljoonalla eurolla.
Edellisvuoteen verrattua lisäystä oli 4,9 %.
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2. Työssä kehitytään sitä tekemällä

Esimiehet ja työntekijät kohtasivat kehityskeskustelussa

Henkilökohtaiset kehityskeskustelut Ryhmäkeskustelut

                           71 %              50 %
                    (2018: 71 %)       (2018: 32 %)

Esimiehet käyvät vuosittain sekä henkilökohtaiset kehityskeskustelut että ryhmäkeskustelun henkilöstönsä
kanssa. Tavoitteena on, että vähintään 90 % henkilöstöstä osallistuu henkilökohtaiseen kehityskeskusteluun
esimiehensä kanssa. Vuonna 2019 henkilökohtaisiin kehityskeskusteluihin osallistuttiin yhtä suuressa määrin
kuin vuonna 2018, mutta jotkut palvelualueet nostivat merkittävästi omaa osallistumisprosenttiaan. Esimerkiksi
huollon palvelualueella henkilökohtaisiin kehityskeskusteluihin osallistui vuonna 2018 vähiten henkilöstöä
(21 %), mutta vuonna 2019 osallistujien osuus oli 81 %. Ryhmäkeskusteluiden osalta sairaalassa pyritään siihen,
että niitä pidetään vuosittain kaikissa tulosyksiköissä. Ryhmäkeskusteluissa henkilöstöllä on mahdollisuus
käsitellä yksikön keskeisiä tavoitteita ja kehittämistoimia yhdessä. Vuonna 2019 puolet sairaalan yksiköistä
järjesti ryhmäkeskustelun, mikä on selkeä parannus vuoteen 2018 verrattuna.

Aloitetoiminta kukoisti

Aloitetoiminnan periaatteita uudistettiin vuoden 2018 lopussa. Aloitetoiminnan tavoitteena on aktivoida ja
rohkaista henkilöstöä tekemään aloitteita ja kehittämään asiakaspalvelua, työtä, prosesseja ja työhyvinvointia.
Työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvaa aloitetyöryhmä nimitettiin, ja sen tehtävänä on valmistella
tehdyt aloitteet. Aloitetoimintaa esiteltiin intranetin kotisivulla. Aloitteen voi nykyään tehdä sähköisesti ja näin
henkilöstö pystyy reaaliajassa tutustumaan tehtyihin ja palkittuihin aloitteisiin. Aloitetoiminnan näkyvyyden
parantaminen johti aloitemäärän reiluun kasvuun, sillä vuoden aikana käsiteltiin peräti 44 aloitetta. Aloitteet
koskivat esimerkiksi potilashoitoa, potilashallinnollisia ohjelmia, hygieniaa, puhelinliikennettä ja pysäköintiä.

Uusi strategia henkilöstön osaamisen varmistamiseksi

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on edellytys sille, että pystymme tarjoamaan laadukasta ja kilpailukykyistä
hoitoa. Vuonna 2019 laadittiin uusi strategia henkilöstön osaamisen varmistamiseksi. Strategian tavoitteena on
määritellä osaamisen kehittämisen painopisteet sairaanhoitopiirissä. Haluamme järjestelmällisen suunnittelu-
ja seurantaprosessin avulla varmistaa henkilöstön osaamisen ja huolehtia osaamisen kehittymisestä koko
organisaatiossa. Esimiehillä on tärkeä rooli osaamisen kehittämisessä, mutta myös jokaisella työntekijällä on
vastuu omasta kehittymisestä ja kehitysmyönteisyydestä.

            Koulutuspäiviä
            7394 stycken

(2018: 7055)
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Koulutuspäivät/työntekijä 2017–2019 (31.12.2019)

2017 2018 2019
Lääkärit 7,7 7,7 7,9
Hoitohenkilöstö 2,9 3,2 3,2
Tutkimushenkilöstö 1,9 2,0 2,1
Hallintohenkilöstö 2,4 1,7 3,3
Huoltohenkilöstö 0,6 1,1 0,7

Yhteensä 2,9 3,3 3,4

Henkilöstö osallistui vuonna 2019 sekä sisäiseen että ulkoiseen koulutukseen koulutussuunnitelmassa
vahvistettujen osaamisen kehittämistarpeiden mukaisesti, ja koulutuspäivien määrä kasvoi 5 %.
Hallintohenkilöstön koulutuspäivien määrä kasvoi eniten, sillä koulutuspäivien määrä oli kaksi kertaa suurempi
kuin edellisenä vuonna.

Koulutuspäivät 2017-2019

2017 2018 2019
Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Yhteensä

Lääkärit 1251 399 1650 1341 394 1735 1370 442 1812

Hoitohenkilöstö 1542 2327 3869 2025 2438 4463 1884 2675 4559

Tutkimushenkilöstö 296 227 523 411 195 606 336 304 640

Hallintohenkilöstö 162 91 253 124 36 160 144 180 324

Huoltohenkilöstö 107 60 167 74 17 91 43 16 59

Yhteensä 3358 3104 6462 3975 3080 7055 3777 3617 7394

Sisäisen (49 %) ja ulkoisen (51 %) koulutuksen prosentuaalinen jakautuminen oli jonkin verran tasaisempi kuin
vuonna 2018. Suuri osa sisäisestä koulutuksesta oli samalla alueellista koulutusta alueemme kunnille ja
terveyskeskuksille. Vuonna 2019 sairaala järjesti erityisen monta valtakunnallista koulutustilaisuutta (7
kappaletta). Valtakunnallisiin koulutuspäiviin osallistui yhteensä 535 henkeä ympäri maata. Johtamis- ja
esimieskoulutuksella oli merkittävä osuus koulutuspäivistä. Esimieskoulutusta on muokattu niin, että siihen
sisältyy vuosittain sekä ulkoisten luennoitsijoiden antamaa johtamiskoulutusta että HR-asioiden koulutusta.

Kieltenopetus tarjosi jokaiselle jotakin

Kielitaitoinen henkilöstö on tärkeä resurssi, joka antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden kommunikoida
potilaan kanssa hänen äidinkielellään. Vuonna 2019 henkilöstölle järjestettiin 21 kielikurssia: 15 ruotsin kielen
kurssia, 5 suomen kielen kurssia ja 1 englannin kielen kurssi. Englannin kielen kurssi järjestettiin ostopalveluna.
Kieltenopetukseen osallistui yhteensä 126 henkeä ja koulutuspäiviä oli 154, mikä on lähes kaksinkertainen määrä
edellisvuoden koulutuspäiviin verrattuna (2018: 98). Enemmistö osallistujista oli lääkäreitä tai
hoitohenkilökuntaa. Kielikurssien sisältö oli laaja ja vaihteli alkeiskurssista aktivointikursseihin. Kieltenopetuksen

429 päivää
verkkokoulutusta

2018: 457

285 päivää
videokoulutusta

2018: 240

479 päivää
johtajuuskoulutusta

2018: 495



10

kehittäminen jatkui strategian mukaisesti, kun sairaalan useissa yksiköissä otettiin käyttöön kielikoutsi-
menetelmä ja Kuinka sanotaan -projekti käynnistyi. Vuonna 2019 järjestettiin uudenlainen intensiivikurssi
Språkslussen (Kielikanava). Kurssi oli suunnattu sijaisille, jotka eivät täyttäneet organisaation
kielitaitovaatimuksia ja joilla oli aikomuksensa suorittaa yleinen kielitutkinto ruotsin kielessä. Kurssiin sisältyi
lähiopiskelua muutaman päivän ajan sekä ruotsin kielen jatkuvaa harjoittelemista yhdessä oman yksikön
kielikoutsin kanssa.
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3. Tukena arjessa

Uusi perehdytysohjelma tekeillä

Yksi sairaanhoitopiirin strategisista tavoitteista on uusien työntekijöiden hyvä ja kokonaisvaltainen perehdytys.
Perehdytys antaa työntekijälle mahdollisuuden työskennellä turvallisesti ja oppia nopeasti uudet työtehtävät.
Lisäksi se parantaa henkilöstön viihtyvyyttä. Vuoden aikana asetettiin työryhmä uudistamaan perehdytystä ja
sen seurantaa koskevat periaatteet. Sisäisen auditoinnin perusteella voitiin todeta, että sairaalan nykyinen
perehdytysohjelma tarvitsee selkeämmän rakenteen. Ohjelma on tarkoitus uudistaa vuoden 2020 aikana, ja
lisäksi parannetaan perehdytysaineiston saatavuutta henkilöstön keskuudessa.

Työnohjaajat yhteistyöhön työterveyshuollon kanssa

Vaasan sairaanhoitopiirissä työnohjaus on jatkuvaa toimintaa, jolla tuetaan henkilöstön työkykyä.
Työnohjauksen avulla henkilöstöä autetaan kehittymään ja vahvistumaan ammattiroolissaan. Piirissä työskenteli
vuonna 2019 yhteensä 12 sisäistä työnohjaajaa. Työnohjaajat osallistuivat täydennyskoulutukseen ja
keskustelivat yhdessä ajankohtaisista asioista. Esille tuli tarve tehdä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja sen
suunnittelu aloitettiin.

Sisäiset ohjaajamme antoivat työnohjausta yhteensä 323 tuntia. Lisäksi käytettiin ulkopuolisia työnohjaajia
yhteensä 770 tunnin verran. Työnohjaustoiminnan arvioimiseksi ja seuraamiseksi toteutettiin henkilöstökysely,
johon vastasi 456 henkeä. Vastaajista 43 % oli osallistunut joskus sairaanhoitopiirin järjestämään
työnohjaukseen, ja työnohjaus sai keskiarvosanan 3,7, kun ylin arvosana oli 5. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin
toiminnan kehittämisessä.

Työsuojelun edustajat tutustuivat yksiköihin

Työsuojelu on tärkeä osa sairaanhoitopiirin yhteistoimintamenettelyä. Toimintaohjelma päivitettiin vuonna
2019 ja samalla vahvistettiin tavoitteet sille, miten työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä edistetään
seuraavan kahden vuoden aikana. Samalle ajanjaksolle vahvistettiin myös seuraavat painopisteet: toimivan
työyhteisön luominen ja käytännön työsuojelutoiminnan kehittäminen.

Työsuojelutoimintaa leimasivat suurelta osin samat asiat kuin edellisvuosina, kun henkilöstöresurssien
vähentäminen vaikutti edelleen henkilöstön jaksamiseen työssä. Potilasturvallisuudesta keskusteltiin
aktiivisesti, sillä uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä kasvoi. Vaikeat sisäilmaongelmat jatkuivat, sillä väistötiloista
oli puutetta. Henkilöstö antoi myönteistä palautetta työsuojelun tekemistä vuosittaisista turvallisuuskierroksista
yksiköissä. Turvallisuuskierrosten tarkoituksena on valaista työsuojelukysymyksiä ja asioita, joista henkilöstön
pitää olla tietoinen ja jotka vaikuttavat työturvallisuuteen. Työsuojelun edustajat kävivät avointa keskustelua
työterveyshuollon kanssa ja yhteistyö sujui hyvin, millä on suuri merkitys työntekijöiden työhyvinvoinnille.
Yhteisten linjausten kehittäminen jatkuu tulevina vuosina.

                    256
         työtapaturmaa

              2018: 222

Vuoden aikana kehitettiin pistotapaturmien käsittelyä, sillä niistä tuli yksi HaiPro-järjestelmän kautta
ilmoitettavista työtapaturmista.
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4. Tulevaisuudenusko haastavissa rekrytointiolosuhteissa

Rekrytointi vaikeutui

    Avoimeksi julistetut paikat                           Hakijat
                          339                            1569

                    (2018: 432)                      (2018: 2494)

Hakijoiden määrä avoinna ollutta paikkaa kohti 2018-2019

2018 2019
Lääkärit 0,8 0,8
Hoitohenkilöstö 4,4 4,1
Tutkimushenkilöstö 9,4 6,2
Hallintohenkilöstö 20 17,7
Huoltohenkilöstö 11,5 10,2

Viime vuosien suuntaus jatkui vuonna 2019, kun rekrytoinnista tuli aina vain haastavampaa. Hakijoiden määrä
avoinna ollutta paikkaa kohti laski kaikissa ammattiryhmissä paitsi lääkäriryhmässä, jossa hakijamäärä avoimeksi
julistettua virkaa kohti oli 0,8 hakijaa aivan kuten edellisenäkin vuonna. Lääkäreiden rekrytoinnissa tehtiin
muutama onnistunut rekrytointi, kun rekrytointia kokeiltiin esimerkiksi rajatuille kohderyhmille suunnatuilla
rekrytointikirjeillä.

Yhteistyötä oppilaitosten ja yliopistojen kanssa tiivistettiin

Rekrytointihaasteisiin pyrittiin vastaamaan erityisesti kehittämällä yhteistyötä sairaalan lähialueella sijaitsevien
oppilaitosten ja yliopistojen kanssa. Oppilaitokset ja yliopistot kouluttavat tulevaa työvoimaamme, joten suhteet
niihin ovat merkityksellisiä. Sairaala oli vuoden aikana jatkuvassa keskusteluyhteydessä ammattikorkeakoulujen
kanssa, ja yhdessä niiden kanssa luotiin edellytykset säännöllisille rekrytointitilaisuuksille. Sairaala osallistui
vuonna 2019 neljään rekrytointitilaisuuteen Campus Aleressa, jossa hoitoalan opiskelijat saivat tietoa Vaasan
keskussairaalasta ja tilaisuuden keskustella harjoittelu- ja työmahdollisuuksista edustajiemme kanssa. Sairaalan
edustajat tapasivat vuoden aikana hoitohenkilöstöä ja opiskelijoita myös Sairaanhoitajapäivillä Helsingissä sekä
Edu+Job-tapahtumassa Vaasassa.

Vuonna 2019 käynnistettiin merkittävä yhteistyö Umeå universitetin kanssa, kun sairaala osallistui kahteen
Finlandssvenska Nationen -osakunnan järjestämään rekrytointitapahtumaan. Yhteistyön tarkoituksena on
herättää suomalaisissa opiskelijoissa kiinnostusta muuttaa takaisin Suomeen ja Pohjanmaalle opintojen
päätyttyä Uumajassa. Lisäksi neuvoteltiin siitä, voisivatko lääketieteen opiskelijat Uumajasta tulevaisuudessa
suorittaa AT-jaksonsa (allmän tjänstgöring) Vaasan keskussairaalassa. Lääkäreiden rekrytoimiseksi sairaala
osallistui myös NuoriLääkäripäiville Helsingissä ja Turun Lääketiedepäiville.

Vaasan keskussairaalasta on tullut pidetty opetussairaala nuorten lääkäreiden keskuudessa. Sairaala sai jo
kolmantena vuonna peräkkäin korkeimman arvosanan eli viisi tähteä Nuorten lääkärien yhdistyksen tekemässä
kyselyssä.  Nuoret lääkärimme arvostavat vanhempien lääkäreiden antamaa aktiivista tukea ja sairaalan
tavoitteena onkin, että kaikki erikoistuvat lääkärit saavat meiltä hyvän perehdytyksen sekä järjestelmällistä
ohjausta ja palautetta koko erikoistumisjaksonsa ajan. Vuonna 2019 suoritti 629 lääketieteen kandidaattia
Helsingistä, Turusta ja Oulusta hajautetun opiskelujaksonsa Vaasan keskussairaalassa. Koko Vaasan
sairaanhoitopiirissä oli yhteensä 688 lääketieteen opiskelijaa, kun terveyskeskuksissa suoritetut opiskelujaksot
lasketaan mukaan.
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Lisäksi 1 181 opiskelijaa lähialueiden oppilaitoksista ja muualta Suomesta suoritti harjoittelujaksonsa sairaalassa.
Opiskelijoita oli suunnilleen yhtä suuri määrä kuin edellisvuonna. Harjoittelupäivien kokonaismäärä väheni
2704:llä organisaatiossa tehtyjen rakennemuutosten seurauksena. Harjoittelupäiviä oli yhteensä 17 721. Yli
puolet (52 %) opiskelijoista arvioi harjoittelujaksoaan ja saamaansa ohjausta päivitetyn valtakunnallisen CLES-
kyselylomakkeen avulla. Tuloksista ilmenee muun muassa, että enemmistö (81 %) opiskelijoista suosittelee
mielellään tai erittäin mielellään harjoittelupaikkaansa opiskelukavereilleen. Keväällä 2019 Novia ja VAMK
järjestivät kaksikielisen koulutuksen opiskelijavastaaville ja -ohjaajille. Osallistujat saivat tehtäväksi kehittää
opiskelijoiden ohjausta omissa yksiköissään. Vuosina 2018–2019 käyttöön otetut opiskelijaohjausmallit oli
tarkoitus arvioida vuoden lopussa, mutta vastausaikaa jatkettiin, koska vastaajien määrä oli vähäinen.

 Kesätyöntekijät suosittelevat Vaasan keskussairaalaa

Vuonna 2019 suurin osa kesätyöntekijöistä (60 %) oli työskennellyt meillä aiemmin. Kesätyöntekijöistä 49 %
(2018: 39 %) vastasi vuosittaiseen kesätyökyselyyn, jonka tarkoituksena on saada tietoa siitä, miten
kesätyöntekijät kokevat työskentelyn sairaalassa. Palaute oli myönteistä, ja 92 % vastaajista suositteli Vaasan
keskussairaalaa työpaikkana. Kaksikielisyys koettiin yleisesti myönteisenä asiana, ja kohtelusta ja yhteistyöstä
annettu arvosana oli hienoisessa nousussa. Vuoden 2019 kyselyssä kesätyöntekijöiltä kysyttiin ensimmäistä
kertaa, oliko perehdytys työtehtäviin ollut heidän mielestään riittävä. Yli puolet (54 %) vastasi olevansa täysin
samaa mieltä ja 25 % olevansa melkein samaa mieltä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uuden
perehdytysohjelman kehittämisessä. Kyselyn tulokset esiteltiin yhteistyötoimikunnalle ja henkilöstöjaostolle.
Kunkin palvelualueen johdolle annettiin palvelualuekohtaiset koosteet kyselystä, jotta ne voidaan käydä läpi ja
käsitellä sairaalan yksiköissä.

69%

25%

1%5%

Hoito- ja
tutkimushenkilöstö
Lääkärit ja asiantuntijat

Hallintohenkilöstö

Huoltohenkilöstö

265
kesätyöntekijää

2018: 264
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5. Henkilöstö resurssina

Vuonna 2019 panostettiin laajasti ja tavoitteellisesti henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseen.
Strategisena tavoitteena oli hyvinvoiva, innovatiivinen ja vastuuntuntoinen henkilöstö, joka suosittelee
työpaikkaansa muille. Henkilöstöjaoston 2018 asettama hyvinvointiryhmä lisäsi henkilöstön hyvinvoinnin eteen
tehtävän työn näkyvyyttä ja antoi sille virallisen aseman. Ryhmä koordinoi kehittämistyötä, joka sisälsi sekä
pieniä että suuria projekteja.

Vuoden aikana aloitettiin ennaltaehkäisevien fysioterapiapalveluiden suunnittelu, ja alkajaisiksi intranetissä
esiteltiin ergonomisia ohjeita yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Hyvinvointiryhmä valmisteli myös vuoden
2020 suurpanostusta: esimiesten valmennusohjelmaa.

Hyvinvointitutkimus

Sairaanhoitopiiri osallistuu joka toinen vuosi
Työterveyslaitoksen järjestämään hyvinvointi-
kyselyyn, johon vuonna 2019 vastasi 64 %
henkilöstöstä. Yleisesti voidaan todeta, että Vaasan
sairaanhoitopiirin tilanne on hyvä suhteessa muihin
kyselyyn osallistuviin organisaatioihin ja että monilla
alueilla on tapahtunut myönteistä kehitystä.
Henkilöstö kokee aiempaa enemmän väki-
valtatilanteita, mutta tuloksista käy myös ilmi, että
työyhteisö ja johtajuus ovat kehittyneet
myönteiseen suuntaan. Tuloksia hyödynnetään
hyvinvointiryhmän työssä ja yksiköiden kehittämis-
suunnitelmissa.

Break Pro -taukoliikuntaohjelma

Sairaanhoitopiiri osti Break Pro –taukoliikunta-
ohjelman lisenssin koko henkilöstölle. Ohjelma
sisältää lyhyitä ja monipuolisia taukoliikuntavideoita,
jotka säännöllisesti käytettynä parantavat
työhyvinvointia ja vähentävät muun muassa niska-,
hartia- ja selkäoireita. Ohjelman asentaminen
aloitettiin hallintohenkilöstön tietokoneista, ja se
asennetaan kaikkien muidenkin tietokoneisiin
vuoden 2020 aikana.

Voi hyvin -iltapäivät

Tykytoimintaa järjestettiin edellisvuoden tapaan Voi
hyvin -iltapäivinä Botniahallissa. Iltapäivä koostui
luennosta ja useista valinnaisista fyysisistä
aktiviteeteista. Tilaisuuksia järjestettiin 15 ja niiden
sisältö oli kaksikielinen ja joka kerta sama.
Tilaisuudet saivat osallistujilta myönteistä
palautetta. Henkilöstöstä 35 % osallistui Voi
hyvin -iltapäivään. Vuoden aikana esitettiin toiveita
yksiköiden oman tykytoiminnan palauttamisesta,
sillä sen koetaan parantavan yhteishenkeä. Toive
tullaan toteuttamaan tulevana vuonna.

Tavoitteena viihtyvyys

Jokaisen yksikön kaikki ammattiryhmät sopivat
yhteisistä viihtyvyystavoitteista, jotka koskivat
esimerkiksi kohtelua, yhteistyötä työyhteisössä ja
fyysisiä tiloja. Tarkoituksena oli lisätä viihtyvyyttä
parantamalla asioiden toimivuutta yksiköissä, mutta
myös säilyttämällä toimivat käytännöt. Yksikön
viihtyvyystavoitteet esitellään uusille työntekijöille,
ja niitä seurataan ja uudistetaan tarvittaessa tai
vähintään joka toinen vuosi.

Kesäseteli

Hyvinvointiin panostettiin jakamalla koko
henkilöstölle kesäseteli, joka oikeutti ilmaiseen
lounaaseen ruokasalissa tai kahviin ja
sämpylään/kahvileipään kanttiinissa.

Henkilöstön työpaja

Henkilöstön mielipiteitä ja ajatuksia työ-
hyvinvoinnista koottiin työpajassa, johon osallistui
työsuojelun edustajia, pääluottamusmiehiä ja
luottamusmiehiä, hyvinvointiryhmän jäseniä ja
kolme henkilöstön edustajaa kultakin palvelu-
alueelta. Keskusteluissa ja työpajassa esille tulleita
ajatuksia hyödynnetään tulevien hyvinvointi-
panostusten suunnittelussa.

Kokouksettomat perjantait

Hyvinvointiryhmä suositteli yhdessä kuntayhtymän
johtoryhmän kanssa, että perjantaisin ei pidetä
kokouksia.


	1. Henkilöstöresurssit
	Virat ja toimet
	Henkilöstömäärä
	Henkilötyövuodet
	Poissaolot
	Koko- ja osa-aikatyö
	Ikäjakauma
	Yhteensä

	Sukupuolijakauma
	Kielijakauma
	Palkkakulut

	2. Työssä kehitytään sitä tekemällä
	Esimiehet ja työntekijät kohtasivat kehityskeskustelussa
	Aloitetoiminta kukoisti
	Uusi strategia henkilöstön osaamisen varmistamiseksi
	Kieltenopetus tarjosi jokaiselle jotakin

	3. Tukena arjessa
	Uusi perehdytysohjelma tekeillä
	Työsuojelun edustajat tutustuivat yksiköihin

	4. Tulevaisuudenusko haastavissa rekrytointiolosuhteissa
	Rekrytointi vaikeutui
	Yhteistyötä oppilaitosten ja yliopistojen kanssa tiivistettiin
	Kesätyöntekijät suosittelevat Vaasan keskussairaalaa

	5. Henkilöstö resurssina

