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1. Lukijalle 
 

Raporttiin on koottu Vaasan keskussairaalan 

henkilöstöä koskevat keskeisimmät mittarit ja 

tunnusluvut. Henkilöstön ja henkilötyövuosien 

määrä väheni laboratoriotoiminnan ulkoista-

misen vuoksi. Sairauspoissaoloissa suuntaus oli 

myönteinen, sillä niiden määrä pieneni jo toista 

vuotta peräkkäin. Sairauspoissaolopäivien määrä 

suhteessa palveluksessaolopäivien määrään 

väheni 3,2 %. Kehityskeskusteluun osallistui 81 % 

henkilöstöstä.  

Raportissa kerrotaan myös henkilöstön 

kehittämisestä, henkilöstöpanostuksista ja 

muusta vuoden aikana tehdystä henkilöstötyöstä. 

Kaksikielisyys oli yksi painopisteistä, ja vuoden 

mittaan laadittiin ja implementoitiin sairaalan 

oma kielitesti.  

Covid-19-tauti vaikutti toimintaan suuren osan 

vuotta. Pandemia aiheutti haasteita paitsi 

päivittäiseen hoitotyöhön myös kehittämiseen, 

koulutukseen ja rekrytointiin. Vuoden lopussa 

tehdyn henkilöstökyselyn teemoja olivat 

viihtyvyys, yhteishenki ja kohtelu omassa 

yksikössä ja miten pandemia on vaikuttanut 

niihin. Vastaukset osoittavat, että pandemia on 

vaikuttanut yksiköihin eri tavoin ja että joissakin 

yksiköissä yhteishenki on olosuhteiden 

seurauksena jopa parantunut. Yksiköissä 

toivottiin myös, että asiat muuttuvat parempaan 

suuntaan, kunhan tilanne normalisoituu.  
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2. Henkilöstö lukuina 

 

Virat ja toimet 

 

Vuoden 2020 lopussa virkojen ja toimien 

kokonaismäärä oli 1 869, edellisvuoteen verrattuna 

vähennystä oli 128. Vähennys johtui suureksi 

osaksi siitä, että laboratoriotoiminta, jonka 

henkilöstömäärä oli runsaat 120 henkeä, siirrettiin 

Fimlab Laboratoriot Oy:lle. Kokoaikaisten virkojen 

ja toimien prosentuaalinen osuus oli 91 % ja osa-

aikaisten 9 %, ja nuo osuudet ovat pysyneet 

samoina vuodesta 2014. Lisäksi viisi lääkärinvirkaa 

oli perustettu sivutoimisina.

 

 

 

Henkilöstömäärä 

 

Vuonna 2020 henkilöstöä oli 2 058 henkeä. 

Edellisvuoteen verrattuna vähennystä oli 101 

henkeä eli noin 5 %. Vähennys kohdistui vakinai-

seen henkilöstöön, kun taas määräaikaisessa 

palvelussuhteessa olevien määrä pysyi jokseenkin 

samana. Lääkäreiden ja hallintohenkilöstön määrä 

kasvoi, sekä toistaiseksi otettujen että määräaikais-

ten suhteen. Lääkäreiden määrä kasvoi 3,1 % ja 

hallintohenkilöstön 19,2 %. Hallintohenkilöstön 

määrän kasvu johtui siitä, että vuoden lopulla 

rekrytoitiin monia johtavia viranhaltijoita 

suunnittelemaan tulevaa hyvinvointialuetta. 

Lisäksi henkilöstöä palkattiin moniin isoihin 

hankkeisiin. Muissa ryhmissä henkilöstömäärä 

väheni seuraavasti: huoltohenkilöstö 4,8 %, 

hoitohenkilöstö 7,9 % ja tutkimushenkilöstö 2,9 %. 

Hoitohenkilöstöstä 15,5 % oli määräaikaisessa 

palvelussuhteessa. 

 

 

Virat ja toimet 2018–2020 (31.12.2020) 

    2019 2020 

  
2018 2019 2020 

Koko-

aikaiset 

Osa-

aikaiset 

Sivu-

toimi 

Koko-

aikaiset 

Osa-

aikaiset 

Sivu-

toimi 

Lääkärit 238 235 239 221 9 5 224 10 5 

Hoitohenkilöstö 1 280 1 305 1 183 1 162 143   1 064 119   

Tutkimushenkilöstö 284 289 277 260 29   246 31   

Hallintohenkilöstö 88 84 89 83 1   88 1   

Huoltohenkilöstö 101 84 81 83 1   80 1   

Yhteensä 1 991 1 997 1 869 1 809 183 5 1 702 162 5 

Muutos - 112 6 - 128 - 4 10   - 107 - 21   
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Määräaikaisen ja toistaiseksi otetun henkilöstön määrä 2016–2020 (31.12) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 
      

Lääkärit 212 216 226 228 235 

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 127 120 119 116 119 

Määräaikainen palvelussuhde 85 96 107 112 116 

Hoitohenkilöstö 1 322 1 319 1 405 1 443 1 329 

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 1 172 1 149 1 205 1 221 1 123 

Määräaikainen palvelussuhde 150 170 200 222 206 

Tutkimushenkilöstö 288 277 308 306 297 

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 245 249 265 263 248 

Määräaikainen palvelussuhde 43 28 43 43 49 

Hallintohenkilöstö 123 105 96 99 118 

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 113 98 89 92 97 

Määräaikainen palvelussuhde 10 7 7 7 21 

Huoltohenkilöstö 318 304 86 83 79 

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde 273 259 76 75 76 

Määräaikainen palvelussuhde 45 45 10 8 3 

Yhteensä 2 263 2 221 2 121 2 159 2 058 

Virka- ja työsopimussuhteiden välisessä jakau-

massa on tapahtunut hienoinen muutos 

edellisvuoteen verrattuna. Virkasuhteessa olevien 

osuus nousi yhdellä prosentilla, kun taas 

työsopimussuhteessa olevien osuus laski 

vastaavasti yhdellä prosenttiyksiköllä. 
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2 221 
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Henkilöstömäärä 2016-2020 (31.12.) 
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Henkilötyövuodet 
 

Henkilötyövuodet vähenivät organisaatiossamme 

71:llä (4 %) edellisvuoteen verrattuna. Kuten alla 

oleva diagrammi osoittaa, eniten vähenivät 

hoitohenkilöstön henkilötyövuodet. Eniten kasvoi 

hallintohenkilöstön henkilötyövuosien määrä, 

nousua oli miltei 10 %. Nousun syynä oli, kuten 

aiemmin mainittiin, se, että hallintohenkilöstöä 

rekrytoitiin suunnittelemaan tulevaa hyvinvointi-

aluetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poissaolot 

Henkilöstön poissaolopäivien kokonaismäärä 

väheni edellisvuoteen verrattuna yhdellä päivällä 

työntekijää kohti (laskettu 31.12.2020 vallinneen 

henkilöstömäärän mukaan). Edellisvuoden poissa-

olopäivien määrään verrattuna eniten lisääntyivät 

työtapaturmista johtuvat poissaolot, niitä oli nyt 

37,9 % enemmän. Eniten vähennystä oli Kevan 

myöntämissä kuntoutustukipäivissä, sillä niiden 

määrä laski 24 % vuoteen 2019 verrattuna.   

Perhevapaiden määrä pysyi jokseenkin samana, 

kun luvut suhteutettiin henkilöstömäärään 

31.12.2020.  

 

Suurimman osan vuodesta 2020 henkilöstöllä oli 

matala kynnys jäädä sairauslomalle covid-19-

pandemiasta johtuen. Siitä huolimatta terveyspe-

rusteisten poissaolojen määrä laski suhteessa koko 

organisaation palveluksessaolopäiviin.    Sama koski 

(sekä palkallista että palkatonta) tilapäistä 

hoitovapaata, joka myönnetään sairaan lapsen 

hoitamista varten. 

Poissaolopäivät (kalenteripäivät) suhteessa 

henkilöstömäärään 2019–2020 (31.12.2020) 

  2019 2020 

Kuntoutustuki 2,1 1,7 

Perhevapaa 21,8 21,9 

Terveysperusteinen poissaolo 14,8 14,7 

Työtapaturma 0,2 0,3 

Vuosiloma 38 37,7 

Muu 11,5 11,0 

Yhteensä 88,4 87,3 

Terveysperusteisten poissaolojen osuus 

suhteessa koko organisaation 

palveluksessaolopäivien määrään 
 

2019:     4,04 % 
 

  2020:  3,91 % 
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Palvelusaika ja eläkkeelle siirtyneet  

Keskimääräisessä palvelusajassa ei tapahtunut 

vuonna 2020 muutoksia, ei määräaikaisen eikä 

toistaiseksi otetun henkilöstön osalta. Niinpä 

palvelussuhteen keskimääräinen kesto oli sama 

kuin edeltävänä vuonna eli 10,7 vuotta.  

Eläkkeelle siirtyneiden määrä on viime vuosina 

pienentynyt, ja suuntaus jatkui myös vuonna 2020. 

Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi 34 henkeä, ja 

kahdeksalle myönnettiin osa-aikaeläke. Myönteistä 

oli se, että vain yksi henkilö siirtyi vuoden aikana 

työkyvyttömyyseläkkeelle. Työnjohto tekee 

yhdessä työterveyshuollon kanssa aktiivisesti työtä 

löytääkseen sopivia tehtäviä työntekijöille, joiden 

työkyky on heikentynyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eläkkeelle siirtyneet 2020 

Ammattiryhmä Määrä 

  

Lääkärit 4  

Hoitohenkilöstö 19 

Tutkimushenkilöstö 13 

Hallintohenkilöstö 1 

Huoltohenkilöstö 5 

Yhteensä 42 

Palvelussuhteen keskimääräinen kesto 

toistaiseksi otetulla henkilöstöllä (31.12.2020) 

Ammattiryhmä 

Keskimääräinen 

palvelusaika 

vuosina    

Lääkärit 10,1 

Hoitohenkilöstö 12,5 

Tutkimushenkilöstö 13 

Hallintohenkilöstö 14,4 

Huoltohenkilöstö 15,5 

Yhteensä 12,6 

Eläkepäätökset 2016–2020 

  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Vanhuuseläke 56 57 42 32 33 

Osa-aikaeläke 11     

Työkyvyttömyyseläke 8 2 4 4 1 

Osatyökyvyttömyyseläke 9 11 4 5 8 

Varhennettu vanhuuseläke 1     1   

Yhteensä 85 70 50 42 42 
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Koko- ja osa-aikatyö 

Osa-aikatyötä tekevien henkilöiden määrä väheni 

498:sta 436:een vuonna 2020, mikä tarkoittaa sitä, 

että suurempi osa henkilöstöstä työskenteli 

kokoaikaisesti. Koko-aikatyötä tekevän henkilöstön 

osuus oli 79 % (2019: 77 %). Väheneminen selittyy 

sillä, että osa-aikaisia virkoja, toimia ja sijaisuuksia 

oli vähemmän kuin edellisvuonna. Jokseenkin 

ennallaan pysyi sen sijaan määräaikaisella 

osittaisella vapaalla olevan henkilöstön määrä. 

 

 

 

Ikäjakauma 

Henkilöstön keskimääräinen ikä on viime vuosina 

hieman laskenut. Se oli 43,1 vuotta vuonna 2020. 

Tilastot osoittavat, että lääkäreiden ja hoitohenki-

löstön keskimääräinen ikä oli hieman keskiarvoa 

alhaisempi, kun taas tutkimus-, huolto- ja 

hallintohenkilöstön keskiarvoa korkeampi.  

Henkilöstön keskimääräinen ikä oli edellisvuoteen 

verrattuna pysynyt samana sekä toistaiseksi otetun 

että määräaikaisen henkilöstön osalta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että määräaikaisen henkilöstön 

keskimääräinen ikä oli edelleen noin 12 vuotta 

alhaisempi kuin toistaiseksi otetun henkilöstön. 

Lääkäreiden, tutkimushenkilöstön ja hallintohen-

kilöstön keskimääräinen ikä laski ja hoitohenkilös-

tön pysyi ennallaan, kun taas huoltohenkilöstön 

keskimääräinen ikä nousi. 

 

 

 

Toistaiseksi otetut 45,4 vuotta            Keski-ikä 2020                   Määräaikaiset 33,5 vuotta 

 

Osa-aikaiset virat, 

toimet ja sijaisuudet 

2019:    246 kpl      

      2020:   194 kpl 
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43,6
43,5
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Keskimääräinen ikä 2016-2020 (31.12.)
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Henkilöstön ikäjakauma pysyi jokseenkin samana 

edellisvuoteen verrattuna. Ainoa muutos oli se, että 

40–49-vuotiaiden osuus henkilöstöstä kasvoi 

yhdellä prosentilla, kun taas 50–59-vuotiaiden 

osuus pieneni vastaavassa määrin. Aiempien 

vuosien tapaan suurin osa henkilöstöstä oli yli 40-

vuotiaita (59 % koko henkilöstöstä).  

 

Sukupuolijakauma                                                                                          

Sukupuolijakaumassa ei tapahtunut kokonaisuu-

dessaan muutoksia vuonna 2020, sillä 

prosentuaalinen jakauma oli sama kuin 

edellisvuonna. Miesten osuus kuitenkin kasvoi 

hallinnossa ja huollossa, kun taas lääkäri- ja 

tutkimushenkilöstössä heidän osuutensa pieneni. 

Hoitohenkilöstön sukupuolijakauma oli ennallaan.

 

Kielijakauma

Suomea äidinkielenään puhuvan henkilöstön osuus 

kasvoi vuoden aikana yhden prosentin ja ruotsia 

äidinkielenään puhuvan henkilöstön osuus pieneni 

saman verran. Vuonna 2019 kehitys oli mennyt 

päinvastaiseen suuntaan, joten kielijakauma palasi 

vuonna 2020 samaksi kuin se oli vuonna 2018. 

Jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia 

äidinkielenään puhuvan henkilöstön osuus oli 3 % 

eli se oli pysynyt ennallaan.
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Prosentuaalinen sukupuolijakauma ammattiryhmittäin (31.12.2020) Miehet Naiset
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Palkkakulut 

Vuoden 2020 palkkakulut olivat tilinpäätöksen 

mukaan yhteensä 89,4 miljoonaa euroa. Palkat 

laskivat 1,4 % edellisvuoteen verrattuna, mikä 

johtui laboratoriotoiminnan ulkoistamisesta 

Fimlab Laboratoriot Oy:lle 1.3.2020. Ulkopuolisille 

lääkäreille maksetut palkat ja palkkiot pysyivät 

lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna, ja niitä 

maksettiin yhteensä 1,95 miljoonaa euroa (2019: 

2 miljoonaa euroa).  

Ostettujen lääkäripalveluiden kulut kasvoivat sen 

sijaan 3,67 miljoonasta eurosta 4,36 miljoonaan 

euroon, nousua oli siten 18,8 %. Ulkopuolisista lää-

käreistä, toisin sanoen ostopalvelulääkäreistä, 

päivystyslääkäreistä ja ostetuista lääkäri-

palveluista, koituneet kulut osoittivat, että 

lääkäripula oli edelleen tosiasia. 

Uudet virka- ja työehtosopimukset solmittiin 

keväällä. Uuden sopimuskauden kesto on 23 

kuukautta: se alkoi 1.4.2020 ja päättyy 28.2.2022. 

Vuoden aikana toteutettiin palkkojen yleiskorotus, 

joka oli 1,22 % 1.8.2020 alkaen. Maksetut palkat 

jakautuvat vuonna 2020 niin, että 91 % palkoista 

maksettiin hoito- ja tutkimushenkilöstölle sekä 

lääkäreille. Osuus oli 90 % vuonna 2019.  

 

26 %
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11 %

5 %
4 %

Palkkakulut 2020
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Hoitohenkilöstö
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2. Työ ja kehittäminen haastavina aikoina 
 

Poikkeusolot leimasivat vuotta 

Vuonna 2020 sairaanhoitoon kohdistui suurempia 

haasteita kuin mitä nykyaikana on koskaan koettu. 

Maaliskuun puolivälissä, kun covid-19-pandemia 

oli jo tosiasia, julistettiin Suomeen poikkeusolot. 

Tuolloin alkoi myös Vaasan sairaanhoitopiirissä työ 

viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Sairaanhoito-

piiriin asetettiin pandemia- ja valmiusjohtoryhmät, 

joiden tehtävänä oli seurata ja arvioida tilannetta 

sekä päättää erilaisista toimenpidestrategioista.  

Poikkeusolot vaikuttivat työhön monilla aloilla, 

erityisesti potilashoidossa. Piirissä siirryttiin enna-

koivaan henkilöstösuunnitteluun ja koulutukseen, 

jotta työntekijöitä voitaisiin tarvittaessa siirtää 

lyhyellä varoitusajalla toisiin työtehtäviin tai antaa 

heille toisia työtehtäviä.  

Sairaalaan perustettiin kohorttiosasto varmista-

maan, että covid-19-potilaat saavat hoitoa. Poik-

keusolot mahdollistivat väliaikaiset poikkeukset 

vuosiloma-, työaika- ja työsopimuslain eräiden 

määräysten soveltamisessa.  

 

Turvallisesti työssä uudessa 

tilanteessa 

Pandemian vuoksi työtä ja työmenetelmiä 

sopeutettiin olosuhteiden mukaisiin vaatimuksiin. 

Ohjeita varovaisuudesta noudatettiin, ja 

henkilöstöä siirtyi mahdollisuuksien mukaan 

etätyöhön. Kokoukset pidettiin suurelta osin 

etäyhteyksien avulla.  

Pandemian seurauksena myös työsuojelutyötä 

jouduttiin sopeuttamaan niin, että yhteydenotot ja 

kokoukset toteutettiin etäyhteyden avulla. Kun 

työsuojelun painopiste oli aiemmin ollut 

työturvallisuudessa, niin nyt korostui myös 

henkilöstön tukeminen haastavassa tilanteessa.  

Sairaalan turvallisuustyöhön tuli muutos vuoden 

aikana, kun sekä työsuojelusta että työturvallisuu-

desta vastannut turvallisuuspäällikkö irtisanoutui 

ja työtehtävät jaettiin kahdelle eri viranhaltijalle. 

 

Strategiset tavoitteet haasteiden 

edessä  

VKS 2025 -strategiaohjelman mukaisesti päätettiin 

vuoden 2020 toiminnalle asettaa joitakin strategisia 

tavoitteita. Näiden tavoitteiden mukaisesti 

haluamme, että henkilöstömme suosittelee 

työpaikkaansa, että meillä on koulutus- ja 

kehittämismyönteinen henkilöstö ja että sairaala on 

vetovoimainen työpaikka ammattilaisille. 

 

 

Henkilöstö suosittelee työpaikkaansa 

 

Käytämme suosittelumittaria kartoittaessamme 

sitä, missä laajuudessa sairaalan henkilöstö 

suosittelee työpaikkaansa muille. Mittaustulokset 

kertovat, millä alueilla kehittämistarpeita on ja 

toimivat samalla tukena mahdollisia toimenpide-

strategioita koskevissa päätöksissä. 

Suosittelumittauksia tehtiin vuoden mittaan 

kolmena eri ajankohtana. Mittaukset osoittavat, 

että pandemia on vaikuttanut tuloksiin kielteisesti 

ja että eri tutkimuskerroilla ja palvelualueilla on 

vaihtelua.  

 

Henkilöstö on koulutus- ja 

kehittämismyönteinen 

 

Tavoitteet on asetettu niin, että ne vastaisivat työssä 

vaadittua tasoa sekä sairaala- että palvelu-

aluetasolla. Tavoitteen mittarina toimii 

koulutuspäivien määrä henkilötyövuotta kohti 

laskettuna.  
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Sairaalatasolla oli asetettu tavoitteeksi keskimäärin 

3,8 koulutuspäivää/työntekijä vuonna 2020. Tulos 

oli 2,1 päivää. Tavoitteesta jääminen selittyy 

pandemialla, joka on leimannut suurta osaa 

vuodesta. Tarkempaa tietoa koulutuksesta vuonna 

2020 on luvussa 3. 

 

Vetovoimainen työpaikka ammattilaisille 

 

Jotta sairaala olisi vetovoimainen työpaikka 

ammattilaisille, haluamme tarjota työntekijöille ja 

viranhaltijoille  työtä toistaiseksi voimassa olevassa 

palvelussuhteessa. Tavoitteena on, että vähintään 

86 % sairaalan kaikista viroista ja toimista olisi 

vakinaisia.  

Vuoden 2020 tilaston mukaan niiden osuus oli 

vajaat 81 %. Määräaikaisen hallintohenkilöstön 

määrä kasvoi, kun henkilöstöä rekrytoitiin 

erilaisiin hankkeisiin tulevan hyvinvointialueen 

kehittämistyötä varten. Myös laboratoriotoiminnan 

siirtäminen ulkopuoliselle yhtiölle vaikutti 

kielteisesti vakinaisen henkilöstön määrään. Sen 

sijaan huoltohenkilöstön tilanne kehittyi 

myönteiseen suuntaan, sillä vakinaisen 

henkilöstön osuus oli vuoden lopussa 96,2 %.    

 

Uusi työaikalaki ja uudet työaikoja 

koskevat määräykset 
 

Uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020. Uuden lain 

avulla on haluttu huolehtia työntekijöiden 

terveydestä ja hyvinvoinnista aiempaa 

suuremmassa määrin.  

Kvtes:ssa on sovittu monista työaikaa koskevista 

määräyksistä, joilla halutaan taata, että 

työntekijälle annetaan riittävästi aikaa 

palautumiseen. Määräykset koskevat muun muassa 

keskeytymättömän vuorokausilevon tuntimäärää 

sekä peräkkäisten yövuorojen määrää. Lisäksi on 

asetettu raja sille, mitä enimmäistyöaika saa olla 

keskimäärin viikoittain neljän kuukauden 

ajanjakson aikana. Kilpailukykysopimuksen 

mukainen työajan pidennys päättyi 30.8.2020, 

minkä jälkeen säännöllistä työaikaa lyhennettiin.  

Työnantajalle ja viranhaltijoille/työntekijöille 

annettiin myös mahdollisuus sopia keskenään siitä, 

että lomaraha tai osa siitä annetaan vastaavana 

vapaana. 

Lääkärien virkaehtosopimuksessa säännöllinen 

työaika jätettiin ennalleen (kiky-tunnit jäivät). 

Lääkäreiden työaikoja tarkastellaan vastaisuudessa 

kokonaisuutena, jossa säännöllisen työajan ohella 

huomioidaan myös erilaiset päivystysmääräykset ja 

päivystystyypit, lepoaikoja koskevat määräykset 

sekä korvausten antaminen vapaana. Jotta tämä 

olisi mahdollista, on käytössä oltava sellainen työ-

vuoroluettelo, josta yllä mainitut asiat ilmenevät. 

Vuoden aikana käynnistettiinkin alustavat työt 

lääkäreiden työajanseurannan siirtämiseksi toisen-

laiseen työajanseurantajärjestelmään. Vaadittavan 

kokonaisratkaisun saamiseksi on ohjelmistojen 

toimittajien nykyisiä it-ratkaisuja muokattava ja 

uusia ratkaisuja kehitettävä. 
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3. Henkilöstön kehittäminen eri tasoilla

Kehityskeskusteluiden määrä nousi 

 

 

 

 

Kehityskeskustelut ovat tärkeitä sekä esimiehen 

johtamistyön että yksittäisen työntekijän hyvin-

voinnin ja kehittymisen kannalta. Tavoitteena 

onkin, että mahdollisimman moni työntekijä osal-

listuisi vuosittain henkilökohtaiseen kehitys-

keskusteluun esimiehensä kanssa.  Vuoden 2020 

tilaston mukaan 81 % henkilöstöstä kävi 

esimiehensä kanssa kehityskeskustelun, mikä on 

10 % enemmän kuin edellisvuonna. Eri palvelu-

alueiden välillä oli kuitenkin suuria eroja kehitys-

keskusteluita koskevissa prosenttiluvuissa. 

Psykiatrian palvelualueella miltei kaikki osallis-

tuivat kehityskeskusteluun, joten sillä oli kaikista 

palvelualueista korkein prosenttiluku (99 %). 

 

Työnohjausta mukautettiin 

Työnohjaus antaa työntekijälle mahdollisuuden 

tutkia, arvioida ja kehittää omaa työtään koulu-

tetun työnohjaajan tukemana. Sairaalalla on noin 

10 sisäistä työnohjaajaa, jotka hoitavat tehtävää 

oman työnsä ohessa. Työnohjauksen kysyntä oli 

suurta vuonna 2020, mutta sen toteuttaminen 

ryhmissä oli vaikeaa rajoitusten vuoksi. Työn-

ohjausta annettiinkin sen sijaan yksilöllisesti ja 

etäyhteyksien avulla. Sairaalan omat työnohjaajat 

antoivat vuoden aikana työnohjausta 57 hengelle 

yhteensä 224 tunnin verran. Ulkoista työnohjausta 

annettiin 190 hengelle yhteensä 920 tunnin verran. 

Ulkoista työnohjausta annetaan lähinnä 

psykiatrian palvelualueella. 

Koulutus 

 

Vuoden 2020 koulutussuunnitelmaan sisältyivät 

sairaalan koulutustoiminnan painopisteet ja 

priorisoinnit. Painopisteitä olivat johtaminen, 

kaksikielisyys, yhteistyö ja työsuojelu. Kuten aiem-

min on käynyt ilmi, pandemia ja siihen liittyvät 

rajoitukset vaikuttivat suuresti siihen, missä 

laajuudessa koulutusta voitiin järjestää. Monet kou-

lutukset peruttiin tai siirrettiin pidettäväksi joskus 

tulevaisuudessa. Koulutuspäivien kokonaismäärä 

oli 4 268, mikä oli 3 126 päivää vähemmän kuin 

edellisvuonna. Sisäisen (51 %) ja ulkoisen (49 %) 

koulutuksen prosentuaalinen jako pysyi ennallaan.  

 

Myös koulutustoimintaa jouduttiin sopeuttamaan 

vallitsevaan tilanteeseen. Monet perinteiset koulu-

tustilaisuudet korvattiin verkkokoulutuksella, 

miksi sen osuus kaikesta koulutuksesta kasvoi.  

 

 

 

 

 

 

 

Koulutuspäivät/työntekijä 2018–2020 (31.12) 

  2018 2019 2020 

Lääkärit 7,7 7,9 3,7 

Hoitohenkilöstö 3,2 3,2 2,1 

Tutkimushenkilöstö 2,0 2,1 1,3 

Hallintohenkilöstö 1,7 3,3 1,4 

Huoltohenkilöstö 1,1 0,7 0,6 

Yhteensä 3,3 3,4 2,1 

 

Henkilökohtaisia 

kehityskeskusteluita 

2020 

81 % 
(2019: 71 %) 

 Verkkokoulutusten osuus 

kaikista koulutuspäivistä 2020 

15,5 % 
(2019: 9,7 %) 

 

1 
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4. Kaksikielisyys – rikkaus 
 

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 21 

kielikurssia, joista 13 ruotsia ja 8 suomea 

opiskeleville. Kieltenopetusta järjestettiin 62 

päivää, ja opetukseen osallistui yhteensä 75 henkeä. 

Enemmistö osallistujista oli lääkäreitä ja 

hoitohenkilöstöä. Suuri osa kursseista pidettiin 

aiemmista vuosista poiketen etäyhteyden avulla. 

 

Sairaalan kielitesti 

Suurin panostus kieltenopetukseen vuonna 2020 

oli sairaalan oman kielitestin kehittäminen ja 

implementointi. Oma kielitesti päätettiin ottaa 

käyttöön, koska yleiset kielikokeet koettiin usein 

vaikeiksi sen vuoksi, että niissä käsitellään yleisiä 

aiheita eikä niinkään hoitoon liittyviä aiheita ja 

tilanteita. Sairaalan kielitesti painottuukin  

sairaanhoidossa käytettävään ruotsiin ja suomeen. 

Testi on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöstölle, jolta 

puuttuu virallinen todistus kielitaidosta. Testi 

koostuu suullisesta ja kirjallisesta osiosta, ja 

arvioinnissa noudatetaan yhteisiä eurooppalaisen 

kielitaidon viitekehyksiä. Vuonna 2020 sairaalan 

kielitestin suoritti 10 henkeä, jotka kaikki 

kuuluivat hoitohenkilöstöön. 

 

Kuinka sanotaan? 

Hoitotyössä on jo kauan kaivattu kaksikielistä 

asiakirjaa, johon olisi koottu usein tarvittavia 

sanoja ja ilmaisuja. Niinpä sairaalan yksiköiden ja 

kielenopettajan yhteistyönä koottiin ja julkaistiin 

Kuinka sanotaan -vihkoja, joiden on tarkoitus olla 

hyödyksi päivittäisessä hoitotyössä. 

 

Tandem-kaveri oppimismenetelmänä 

Kieltenopetuksessa aloiteltiin myös uutta 

pilottihanketta nimeltään Tandem-kaveri. Tandem-

opiskelu on kielenoppimismenetelmä, joka 

perustuu siihen, että kaksi kollegaa, yksi suomen- 

ja yksi ruotsinkielinen, kokoontuu säännöllisesti 

harjoittelemaan ja parantamaan kielitaitoaan 

yhdessä.  
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5. Rekrytointi 
 

Rekrytoinnin uudet haasteet 

 

 

 

 

 

Vuosi 2020 merkitsi uusia haasteita myös 

rekrytoinnille.  Pandemian vuoksi voitiin järjestää 

vain osa suunnitelluista rekrytointitapahtumista, 

ja niiden tilalle alettiin kehittää vaihtoehtoisia 

työtapoja. Sairaala osallistui vain yhteen varsinai-

seen rekrytointitapahtumaan, Edu+Job-messuun. 

Hoitoalan opiskelijoille järjestettiin joitakin niin 

sanottuja drop-in-rekrytointitilaisuuksia sairaalan 

tiloissa. Kouluille järjestettiin informaatio-

tilaisuuksia digitaalisessa muodossa.  

Sairaalan rekrytoinnista voidaan yleisesti todeta, 

että hakijoiden määrä avoinna ollutta paikkaa 

kohti kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Eri 

ammattiryhmissä oli kuitenkin eroja. Hoito- ja 

huoltohenkilöstössä hakijamäärät kasvoivat 

avoinna ollut paikkaa kohti, kun taas muissa 

ryhmissä ne pienenivät. Haastavinta oli lääkäreiden 

rekrytoiminen. Tilanteen parantamiseksi tehtiin 

rekrytointipanostuksia. Sairaala hyödynsi aiempaa 

enemmän lääketieteen opiskelijoiden rekrytointi-

sivuja markkinointikanavana. Niin ikään markki-

nointi- ja rekrytointitarkoituksessa tehtiin 

Lääkärilehteen isohko reportaasi siitä, miten eräs 

sairaalassamme työskentelevä nuori lääkäri näkee 

työnsä, työpaikkansa ja mahdollisuutensa yhdistää 

vaativa työ huipputason triatlonharrastukseen. 

Opiskelijat – tulevat työtoverit 

Pitkäjänteinen strategiatyö lääkäreiden rekrytointi-

tilanteen parantamiseksi toteutui, kun Umeå 

universitetin kanssa aloitettiin yhteistyö. Lääke-

tieteen opiskelijat saivat vuoden aikana 

mahdollisuuden suorittaa AT-palvelujaksonsa 

Vaasan keskussairaalassa. Yhteistyöllä pyritään 

lisäämään lääketieteen opiskelijoiden tuntemusta 

Vaasan keskussairaalasta ja kasvattamaan heidän 

mielenkiintoaan sairaalaa kohtaan.  

Nuorten lääkärien yhdistyksen vuosittain 

tekemässä koulutuspaikkakyselyssä Vaasan 

keskussairaala sai nuorilta lääkäreiltä neljännen 

kerran peräkkäin korkeimman arvosanan.  Kaikki 

medisiinisellä vastuualueella erikoistumistaan 

suorittaneet nuoret lääkärit antoivat koulutus-

paikalleen korkeimman arvosanan. Nuoret lääkärit 

arvostavat eniten sitä, että erikoislääkäreitä on 

helppo lähestyä ja että heiltä saa tukea.  

Yhteensä 462 lääketieteen opiskelijaa Turun ja 

Helsingin yliopistoista suoritti vuoden aikana 

peruskoulutuksensa tai harjoittelunsa Vaasan 

sairaanhoitopiirissä (sairaalassa tai piirin terveys-

keskuksissa). Vaasan keskussairaalassa perus-

koulutuksensa suoritti 443 lääketieteen opiskelijaa, 

mikä oli 186 vähemmän kuin edellisvuonna. 

Hakijoiden määrä avoinna ollutta paikkaa 

kohti 2019–2020 

  2019 2020 

Lääkärit 0,8 0,7 

Hoitohenkilöstö 4,1 5,0 

Tutkimushenkilöstö 6,2 5,4 

Hallintohenkilöstö 17,7 11,8 

Huoltohenkilöstö 10,2 14,4 

Avoimia paikkoja                        Hakijoita            

yhteensä                      yhteensä 

     292   1 495 
   (2019:  339)    (2019: 1 569) 

Hakijoita 

per paikka 

5,11 

(2019: 4,62) 
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Vähennys johtui pandemiasta ja siihen liittyvistä 

rajoituksista. 

Myös hoitoalan opiskelijoiden määrä keskus-

sairaalassa väheni harjoittelujaksojen peruuntu-

misten vuoksi. Opiskelijoita oli kaiken kaikkiaan 

791, mikä oli 390 vähemmän kuin edellisvuonna. 

Harjoittelupäivien määrä oli 12 650 (2019: 17 721 

päivää). Kansallisesta CLES-kyselystä, johon vastasi 

noin 45 % opiskelijoista, ilmeni, että hoitoalan 

opiskelijat olivat tyytyväisiä ohjaukseen ja 

oppimistuloksiinsa harjoittelujakson aikana.  

 

Kesätyöntekijät arvostavat ja 

suosittelevat sairaalaa  

Kesällä 2020 kesätyöntekijöitä oli yhteensä 221, 

mikä oli runsaat 40 henkeä vähemmän kuin 

edellisvuonna. Kesätyöntekijöistä 70 % työskenteli 

hoito- ja tutkimustehtävissä, 25 % lääkäri- ja 

asiantuntijatehtävissä ja 5 % hallinnon ja huollon 

tehtävissä. Sairaalan intranetissä oli koko kesän 

ajan avoinna sähköinen kesätyökysely, johon vas-

tasi lopulta 95 henkeä eli 43 % kesätyöntekijöistä. 

Vastausprosentti oli likimain samalla tasolla kuin 

edellisinä vuosina. Kesätyöntekijöiden ikä ulottui 

19 vuodesta 52 vuoteen, mutta suurin osa heistä oli 

20–25-vuotiaita. Vastaajista 58 % ilmoitti, että he 

olivat ensimmäistä kertaa työssä sairaalassa, kun 

taas 11 % ilmoitti suorittaneensa sairaalassa 

työjakson aiemmin ainakin kolme kertaa. Kyselyn 

tulos oli myös vuonna 2020 samaa korkeaa tasoa 

kuin aiempina vuosina. Kesätyöntekijät olivat 

erittäin tyytyväisiä kesätyöjaksoonsa ja arvostivat 

erityisesti sitä, että heihin suhtauduttiin yksiköissä 

myönteisesti. Myös sitä arvostettiin, että 

työtehtävät olivat antoisia ja että vastuuta annettiin 

tarpeeksi. Yhteistyö osastojen välillä sai paremman 

arvosanan kuin edellisvuonna, mutta se muodostaa 

edelleen yhden painopisteen, jota haluamme 

erityisesti kehittää. Miltei kaikki kesätyöntekijät 

ilmoittivat suosittelevansa sairaalaa työpaikkana, ja 

valtaosa voisi ajatella hakevansa kesätyötä tai 

vakituista työtä keskussairaalasta. Kyselyn tulokset 

esiteltiin sairaalan yhteistyötoimikunnalle ja 

henkilöstöjaostolle. Palvelualueiden johdolle 

jaettiin tuloksista aluekohtaiset koosteet, jotta ne 

voidaan käsitellä kussakin yksikössä erikseen. 
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6. Hyvinvoiva henkilöstö

Henkilöstökyselyn teemana 

viihtyvyys, yhteishenki ja kohtelu 

Vuoden 2020 henkilöstökyselyssä painopiste oli 

henkilöstön kokemassa viihtyvyydessä, yhteisölli-

syydessä ja kohtelussa työssä ja työyksikössä. Myös 

sitä tutkittiin, miten covid-19-pandemia oli 

vaikuttanut yllä mainittuihin asioihin ja miten 

niitä voisi henkilöstön mielestä parantaa. Kyselyyn 

vastasi 812 henkeä, mikä oli 39,5 % koko 

henkilöstöstä.  

Tutkimuksen mukaan 84 % vastaajista viihtyy 

työssään. Hyvän yhteishengen kerrottiin olevan 

yksi syy siihen. Yhteensä 76 % vastaajista koki 

yhteisöllisyyttä työpaikallaan ja kuvaili yhteis-

hengen ja esimiehen johtamisen olevan ratkaisevia 

tekijöitä siinä. Vastaajista 88 % katsoi, että yksikön 

työntekijät kohtelevat toisiaan ystävällisesti. Viih-

tyvyyden, yhteishengen ja kohtelun parantamiseksi 

toivottiin enemmän aikaa ja mahdollisuutta 

yhteiseen tekemiseen, parempaa viestintää ja 

yhteistyötä yksiköissä/ammattiryhmissä ja niiden 

välillä sekä parempia vaikuttamismahdollisuuksia, 

kun asioista päätetään.  

Covid-19-pandemia oli vaikuttanut yksiköissä eri 

tavoin viihtyvyyteen, yhteishenkeen ja kohteluun. 

Vastaajista 61 % katsoi, että pandemia oli 

vaikuttanut viihtyvyyteen, 31 % että se oli 

vaikuttanut yhteishenkeen ja 13 % että se oli 

vaikuttanut kohteluun. Syiksi kerrottiin muun 

muassa etätyö, kasvomaskien käyttö, työtoverien 

kanssa vietetyn yhteisen ajan väheneminen, stressi 

ja huolet. Joissakin yksiköissä koettiin, että 

pandemia oli jopa parantanut yhteishenkeä ja että 

muutos myönteiseen suuntaan tapahtuu, kunhan 

tilanne normalisoituu. 

 

Panostukset hyvinvointiin 

poikkeavissa olosuhteissa 

Sairaalassa on jo parin vuoden ajan toiminut 

moniammatillinen johtoryhmä, jonka tehtävänä 

on kehittää henkilöstön työhyvinvointia. Vuonna 

2020 oli suunniteltu tehtävän monia panostuksia 

sekä sairaalan esimiehiin että muuhun henki-

löstöön. Pandemian vuoksi niitä ei voitu toteuttaa 

suunnitelmien mukaisesti, vaan niitä jouduttiin 

mukauttamaan vallitseviin olosuhteisiin. 

 

Esimiesvalmennus  

Sairaala toteutti vuoden ensimmäisellä puoliskolla 

yhteistyössä Vaasan yliopiston Levón-instituutin 

kanssa sairaalan esimiehille räätälöidyn kaksi-

kielisen valmennusohjelman. Esimiehille tarjottiin 

mahdollisuutta osallistua ainutlaatuiseen ja 

yksilölliseen johtamiskoulutukseen, jonka tavoit-

teena oli tarjota esimiehille mahdollisuus kehittyä 

88 %

84 %

76 %

Henkilöstökyselyn tulokset 

2020

"Kohtelemme toisiamme 

hyvin yksikössäni"

"Viihdyn työssäni"

"Yksikössäni on hyvä 

yhteenkuuluvuus"
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johtajana sekä antaa työkaluja henkilöstön hyvin-

voinnin kehittämiseen ja johtamiseen sairaalan 

yksiköissä. Ohjelma koostui neljästä osa-alueesta: 

aloitustilaisuudesta, sähköisestä DISC-analyysistä, 

henkilökohtaisesta palautekeskustelusta/ työnoh-

jauksesta (joka perustui DISC-analyysin tulokseen) 

sekä päätöspäivästä, jonka teemoja olivat itse-

tuntemus ja itsensä johtaminen, jatkuva 

kasvaminen esimiestyössä sekä vuorovaikutus-

taidot ja työilmapiirin rakentaminen yhdessä. 

Valmennusohjelman päättymisen jälkeen tehtiin 

arviointi, jonka mukaan sairaalan esimiehet 

kokivat valmennusohjelman antoisana ja opetta-

vana. 

 

Henkilöstöpanostuksia lahjojen muodossa  

Vuoden aikana suunniteltiin yhdessä ulkopuolisten 

asiantuntijaorganisaatioiden kanssa syvällekäyvää 

panostamista hyvinvointiin ja yhteishenkeen 

sairaalan yksiköissä. Koronatilanteen pahenemisen 

aiheuttamien rajoitusten vuoksi henkilöstöryhmiä 

ei kuitenkaan voitu koota tämäntyyppisiin 

tilaisuuksiin. Työnantaja päätti sen sijaan jakaa 

henkilöstölle enemmän erilaisia lahjoja. Henkilöstö 

sai vuoden alussa vastuskuminauhan, jolla 

haluttiin parantaa hyvinvointia ja kannustaa 

kuntoiluun. Henkilöstön turvallisuudesta haluttiin 

huolehtia jakamalla syksyn aikana kasvomaskeja, 

nahkahanskoja ja jousiheijastimia. Yhteishengen ja 

yhteistyön parantamiseksi annettiin yksiköille 

mahdollisuus tilata hyvinvointipuu henkilöstö-

tiloihinsa. Jouluaattona työssä olleelle henkilöstölle 

tarjottiin lisäksi ilmainen ateria. 

 

Tykytoiminta  

Pieni osa vuoden tykyrahoista käytettiin henkilös-

tön tietokoneisiin asennettavaan taukojumppa-

ohjelmaan sekä sairaalan kuntosalin varustuksen 

täydentämiseen. Suurin osa rahoista varattiin 

yksiköiden omaan tykytoimintaan, sillä henkilöstö 

oli toivonut, että yksiköt saavat järjestää omaa 

tykytoimintaa, jonka koetaan vahvistavan henkilös-

tön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Pandemia 

vaikeutti kuitenkin toiminnan järjestämistä ja 

vuoden lopussa voitiin todeta, että yksiköt olivat 

pystyneet mukauttamaan ja toteuttamaan tyky-

toimintaa eri laajuuksissa. 

 

Kiitos, että välität–seteli rokotuksen ottami-

sen yhteydessä 

Henkilöstöä päätettiin rohkaista ottamaan kausi-

influenssarokote palkitsemalla rokotuksen otta-

neet Kiitos, että välität –setelillä. Seteli oikeutti 

maksuttomaan lounaaseen ruokasalissa, tai 

kahviin ja pikkupurtavaan kahvilassa. Setelit olivat 

arvostettu palkitsemismuoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


