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Henkilöstöraporttiin on koottu henkilöstöä koskevat keskeiset mit-

tarit ja tunnusluvut sekä tietoa henkilöstön kehittämisestä, henki-

löstöpanostuksista ja muusta henkilöstötyöstä. Työhyvinvointi on 

laaja käsite, ja hyvinvoinnin merkitystä haluttiin vuoden aikana pai-

nottaa ja tehdä näkyväksi monin eri tavoin. Henkilöstön osaamisen 

kehittämiseen panostettiin määrätietoisesti koulutussuunnitelman 

mukaisesti. Henkilöstöä kannustettiin osallistumiseen ja innovatii-

visuuteen.

Suurimmassa osassa henkilöstötilastoja näkyvät vuoden aikana  

toteutetut organisaatiomuutokset. Kaksi täysin uutta osastoa uu-

sine työntekijöineen aloitti toimintansa ja Pietarsaaren kaupungin  

röntgenosasto yhdistettiin keskussairaalan röntgeniin. Toisaalta 

ruoka-, puhdistus- ja kuljetuspalvelut ulkoistettiin in-house-yhtiö 

TeeSe Botnialle ja osia taloushallinnon palveluista ja palkanmaksu-

palveluista ulkoistettiin in-house-yhtiö Mico Botnialle.  

Lukijalle
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Henkilöstömäärä

Henkilöstön kokonaismäärä oli 2 121, edellisvuoteen verrattuna 
vähennystä oli 100 henkeä (5 %). Vakinaisessa palvelussuhteessa 
oli 83 % henkilöstöstä. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni 
122 hengellä (7 %), kun taas määräaikaisten määrä kasvoi 21 
hengellä (6 %). Lääkäreiden sekä hoito- ja tutkimushenkilöstön 
määrä kasvoi, kun taas hallinnossa ja huollossa henkilöstön 
määrä väheni. Prosentuaalisesti eniten kasvoi tutkimushenki-
löstö (11 %), kun taas eniten väheni huoltohenkilöstö (72 %). 
Henkilöstöstä virkasuhteessa oli 456 henkeä (21 %) ja työsuh-
teessa 1 665 henkeä (79 %).

>> Tilasto-osiossa on taulukko vakinaisen ja määräaikaisen 
henkilöstön määristä ammattiryhmittäin. 

Virat ja toimet

Virkojen ja toimien määrä oli vuoden 2018 lopussa yhteensä  
1 991. Edellisvuoteen verrattuna vähennystä on 112 kappaletta. 
Vähennys johtuu eräiden hallinnon toimintojen siirtämisestä 
Mico Botnialle ja huollon toimintojen siirtämisestä TeeSe 
Botnialle. Virkojen ja toimien määrä kasvoi muissa ammat-
tiryhmissä.  Eniten kasvoi hoitohenkilöstön (79 vakanssia) ja 
tutkimushenkilöstön (17 vakanssia) määrä.  Kasvu johtuu Pietar-
saaren kaupungin sosiaali- ja terveysviraston röntgentoiminnan 
ja Vaasan kaupungin välinehuollon siirtämisestä sairaanhoito-
piirin vastuulle. Vaasan sairaanhoitopiiri käynnisti myös uutta 
toimintaa perustamalla vaativan kuntoutuksen ja erityisgeriat-
rian osastot. Kokoaikaisten virkojen ja toimien osuus oli 91 % 
ja osa-aikaisten 9 %. Viisi lääkärinvirkaa oli perustettu sivutoi-
misina.

Henkilöstöresurssit

79 % 83 %

21 % 17 %

Palvelussuhde

Työsuhde Vakinainen henkilöstöVirkasuhde Määräaikaiset

(1 665) (1 754)

(456) (367)

Henkilötyövuodet 

Sairaanhoitopiirin henkilötyövuosien määrä oli vuoden 2018 
lopussa 1 991, jossa on vähennystä 55 henkilötyövuotta vuoteen 
2017 verrattuna. Puhdistus-, ruoka- ja kuljetuspalveluiden 
ulkoistaminen vähensi henkilötyövuosien määrää huollossa 
148:lla. Sen sijaan hoitohenkilöstön henkilötyövuosien määrä 
kasvoi 69:llä ja tutkimushenkilöstön 20:llä. Kasvu johtui Pietar-
saaren röntgenosaston yhdistämisestä Vaasan keskussairaalaan 
1.1.2018 ja kahden uuden osaston, erityisgeriatrian ja vaativan 
kuntoutuksen osastojen toiminnan käynnistymisestä talvella 
2018. Vaasan kaupungin välinehuolto siirrettiin keskussairaalan 
vastuulle vuoden vaihteessa. Hallintohenkilöstön henkilötyö-
vuosien määrä väheni kahdella, kun taas lääkäreiden kasvoi 
kuudella.



Henkilöstöraportti 2018   7

500

1 000

1 500

2 000

2016 2017 2018
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Hoitohenkilöstö 1 156 1 201 1 280

Tutkimushenkilöstö 258 267 284

Hallintohenkilöstö 116 103 88

Huoltohenkilöstö 313 302 101

Yhteensä 2 075 2 103 1 991

Muutos - 67 + 28 -112
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Henkilöstömäärä 31.12.2018 2014 – 2018

Jatkuva palvelussuhdeMääräaikainen palvelussuhde

2014 2015 2016 2017 2018
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1 865 1 858 1 930 1 875 1 754
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Poissaolot

Henkilöstön poissaolot kokonaisuudessaan vähenivät vuodesta 
2017 vuoteen 2018 samassa suhteessa kuin työntekijöiden 
määrä väheni (5 %). Vuonna 2017 alkanut myönteinen suuntaus 
sairauspoissaolojen määrän vähenemisessä jatkui. Sairauspois-
saolojen määrä väheni 16 päivästä 15,4 päivään/työntekijä. Vä-
hennys oli lukumäärältään 2 716 päivää eli 7,6 % edellisvuoteen 
verrattuna. Suurin muutos koski perhevapaita, niissä poissaolo-
päivien määrä väheni 7 500 eli 13,8 %.

Piirissä myönnettiin 1–3 päivää palkallista vapaata palkintona 
pitkäaikaisesta palveluksesta. Vuoden aikana myönnettiin 255 
palkitsemispäivää, mikä on suurin piirtein sama määrä kuin 
edellisvuonna.

>> Tilasto-osiossa on taulukko poissaolopäivistä suhteessa 
henkilöstömäärään.

Osa-aikatyö

Osa-aikatyön määrä on kasvanut viimeiset kolme vuotta ja 
jatkoi kasvuaan vuonna 2018. Kasvu koski ryhmää, joka tekee 
omasta tahdosta osa-aikatyötä. Yhteensä 457 työntekijää (22 % 
henkilöstöstä) oli vuonna 2018 osa-aikatyössä (2017: 437 henkeä,  
20 %). Osa-aikaisista työntekijöistä 258 (56 %) oli itse anonut 
osa-aikatyötä, vaikka heillä oli kokoaikainen virka tai toimi, 
kun taas 199 henkeä (44 %) oli palkattu osa-aikaiseen virkaan, 
toimeen tai sijaisuuteen. 

Palvelusaika ja eläkkeelle siirtyneet 

Koko henkilöstön keskimääräinen palvelusaika laski 10,6 vuo-
teen, kun se edellisvuonna oli 11,4 vuotta. Koko henkilöstön 
keskimääräinen palvelusaika käsittää myös kesäsijaisten ja mui-
den sijaisten palvelusajat, joten on perusteltua laskea erikseen 
vakinaisen henkilöstön palvelusaika. Vakinaisen henkilöstön 
keskimääräinen palvelusaika oli 12,5 vuotta vuonna 2018. Kes-
kimääräinen palveluaika oli eri ammattiryhmissä seuraavanlai-
nen: lääkärit 9,2 vuotta, hoitohenkilöstö 12,3 vuotta, tutkimus-
henkilöstö 12,7 vuotta, hallintohenkilöstö 15,5 vuotta ja huollon 
henkilöstö 15,2 vuotta. 

Yhteensä 46 työntekijää siirtyi eläkkeelle, heistä 42 vanhuuseläk-
keelle ja 4 työkyvyttömyyseläkkeelle. Osatyökyvyttömyyseläke 
myönnettiin 4 työntekijälle.

>> Tilasto-osiossa on taulukot eläkepäätösten määrästä ja 
eläkkeelle siirtyneiden määrästä ammattiryhmittäin. 

Ikäjakauma

Henkilöstön keski-ikä laski 43,1 vuoteen (2017: 43,5 vuotta). Va-
kinaisen henkilöstön keski-ikä oli 45,1 vuotta ja määräaikaisen 
33,5 vuotta. Keski-ikä laski kaikissa ammattiryhmissä hallinto-
henkilöstöä lukuun ottamatta, mutta muutokset olivat margi-
naalisia. Lääkäreiden keski-ikä oli 42,6 vuotta, hoitohenkilöstön 
42,1 vuotta, tutkimushenkilöstön 46,5 vuotta, hallintohenkilös-
tön 46,6 vuotta ja huoltohenkilöstön 45,1 vuotta. Henkilöstöstä 
16 % oli alle 30 vuotta, 25 % 30–39 vuotta, 24 % 40–49 vuotta, 

26 % 50–59 vuotta ja 9 % oli yli 59 vuotta. Ikäjakaumassa on 
tapahtunut vain pieniä muutoksia edellisvuosiin verrattuna. 

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

Sukupuolijakauma

Naisten ja miesten välinen prosentuaalinen ero oli sama kuin 
edellisvuonna eli 17 % henkilöstöstä oli miehiä (370 henkeä) ja 
83 % naisia (1 751 henkeä). Kun tarkastellaan eri ammattiryh-
miä, naiset ovat viime vuosina olleet enemmistönä kaikissa am-
mattiryhmissä. Vuonna 2018 naiset olivat enemmistönä melkein 
kaikissa ammattiryhmissä, mutta huoltohenkilöstön jakauma 
oli ulkoistamisen johdosta muuttunut nyt niin, että miehiä oli 
83 % ja naisia 17 %. Lääkäreiden sukupuolijakauma oli tasaisin: 
heistä 46 % oli miehiä ja 54 % naisia. 

>> Tilasto-osiossa on taulukko sukupuolijakaumasta 
ammattiryhmittäin. 

Kielijakauma 

Henkilöstöstä 1 126 hengellä (53 %) oli äidinkielenä suomi, 
936 hengellä (44 %) ruotsi ja 59 hengellä (3 %) jokin muu kieli. 
Suomenkielisten osuus laski edellisvuoteen verrattuna yhdellä 
prosentilla, kun taas ruotsinkielisten osuus nousi vastaavasti 
prosentilla.  Suomenkielisen henkilöstön määrä väheni 82 hen-
gellä ja ruotsinkielisen 20 hengellä, kun taas muun kielisten 
määrä kasvoi yhdellä hengellä. 

 
Palkkakulut

Vuoden 2018 palkkabudjetti toteutui 100-prosenttisesti. Palkka- 
ja palkkiokulut olivat tilinpäätöksen mukaan yhteensä 88,5 milj. 
euroa. Palkkakulut nousivat edellisvuoteen verrattuna 2,1 %. 
Kaikki ammattiryhmät saivat yleisen virka- ja työehtosopimuk-
sen mukaisesti vähintään 1,25 %:n yleiskorotuksen 1.5.2018. 
Palkkakuluihin sisältyvät ostopalvelu- ja päivystyslääkäreille 
maksetut 2,2 milj. euron korvaukset. Nämä kulut vaihtelevat 
sen mukaan, miten kova lääkäripula on, vaikkakin osa sum-
masta muodostuu erityisosaamisen ostamisesta. Ostopalvelu- ja 
päivystyslääkärikulut vähenivät edellisvuodesta 12 % (2017: 
2,5 milj. euroa) ja 4 % vuodesta 2016 (2016: 2,3 milj. euroa). 
Ostopalvelulääkäreistä koituneet kulut, joita maksettiin vuokra-
työyrityksille, nousivat 2,7 milj. eurosta (2017) 3,5 milj. euroon, 
nousua on 30 %.

Sairaalan useimmissa ammattiryhmissä päivitettiin malliku-
vaukset ja työnarvioinnit, millä valmistauduttiin järjestelyerän 
jakamiseen 1.1.2019. Lääkäreiden palkkamalli päivitettiin ja 
uudistettiin vuoden aikana. Sairaalan palkitsemisohjelman 
mukaisesti myönnettiin hyvistä työpanoksista bonuspalkkioita  
120 000 eurolla.

Työterveyshuolto ostettiin Vaasan Aluetyöterveydeltä, Työplus-
salta ja Sydmediltä. Kulut olivat yhteensä 897 000 euroa, jossa on 
edellisvuoden 835 000 euroon verrattuna nousua 7 %.
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Palkkakulut 2018Kielijakauma 31.12.2018

Suomi Ruotsi Muut

936
(44 %)

1 126  
(53 %)

59 
(3 %)

55 %

11 %

4 % 

24 %

6 %

Ikäjakauma 
31.12.2018

Sukupuolijakauma 
31.12.2018

Osa-aikainen henkilöstö 
31.12.2018

Kokoaikatyö NaisiaOsa-aikatyö Miehiä30–39<30 40–49 50–59 60+

457
(22 %)

1 664 (78 %)

30–39
(25 %)

50–59
(26 %)

40–49
(24 %)
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60+
(9 %) 370

(17 %)

1 751 (83 %)

Lääkärit Hoitohenkilöstö 

HuoltohenkilöstöHallintohenkilöstö 

Tutkimushenkilöstö
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Kehityskeskusteluun osallistuneiden 
määrä nousi 

Kehityskeskusteluun osallistuneiden määrä nousi sairaalan stra-
tegisten tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että vähintään 
70 % henkilöstöstä käy vuosittain kehityskeskustelun. Henkilös-
töstä 71 % osallistui vuonna 2018 henkilökohtaiseen kehityskes-
kusteluun esimiehensä kanssa (2017: 66 %). Osallistuminen oli 
alhaisinta huollon palvelualueella osallistumisprosentin ollessa 
21 %. Avohoidon palvelualueella osallistuttiin eniten, sillä 95 % 
henkilöstöstä osallistui keskusteluun. Tavoitteena on, että jokai-
sessa yksikössä käydään henkilökohtaisen keskustelun lisäksi 
ryhmäkeskustelu yksikön tavoitteista ja saavutetuista tulok-
sista. Vuonna 2018 ryhmäkeskustelu käytiin 32 %:ssa sairaalan 
yksiköistä (2017: 47 %). 

Merkityksellistä yhteistyötä uudistusten aikaan

Piirin yhteistyötoimikunnan periaatteena on, että toimikunnan 
jäsenissä on yhtä monta työnantajan ja henkilöstön edustajaa. 
Yhteistyötoimikunta käsitteli vuoden aikana koko organisaatiota 
koskevia periaatteita ja suunnitelmia yhteistoiminnan toiminta-
ohjelman mukaisesti. Toimikunnan käsiteltäviksi tulleita asioita 
olivat tykyperiaatteet, koulutussuunnitelma, henkilöstöraportti, 
työsuojelun toimintaohjelma, työterveyshuollon toimintasuun-
nitelma sekä toiminta- ja taloussuunnitelma. Yhteistyötoimi-
kunta tutustui myös henkilöstö- ja kesätyökyselyiden tuloksiin. 
Työsuojeluvaltuutettu teki selkoa työsuojelutoiminnasta toimi-
kaudella 2014–2017. Yhteistyötoimikunnalle esiteltiin säännöl-
lisesti katsauksia sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön 
etenemisestä. Yhteistyötoimikunnassa tehdyn järjestelmällisen 
yhteistoimintamenettelyn lisäksi merkityksellistä yhteistyötä 
tehtiin muun muassa eri työryhmissä ja työyhteisöissä sekä 
esimiesten ja henkilöstön kesken.

Henkilöstön ääntä kuultiin

Työsuojelutoiminnalla tuettiin 
henkilöstön terveyttä

Työsuojelu on osa sairaanhoitopiirin yhteistoimintamenettelyä. 
Työsuojeluorganisaation toiminta kehittyi samaan suuntaan 
kuin edellisvuosina, kun 56 % työsuojeluilmoituksista koski 
ennalta ehkäisevää toimintaa. Vuonna 2018 raportoitiin 222 
työtapaturmaa, joista vakuutusyhtiö korvasi 84. Ajankohtainen 
asia oli muun muassa uhkaavien ja väkivaltatilanteiden hallinta 
hoitoalalla. Sisäilmaongelmat jatkuivat vanhentuneissa kiinteis-
töissä. Tekniikan kehittyminen ja organisaation säästötoimet 
vaikuttivat henkilöstön jaksamiseen työssä. Työsuojeluorgani-
saatio teki tiivistä yhteistyötä työnjohdon ja työterveyshuollon 
kanssa henkilöstön terveyden tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. 

 
Johto järjesti keskustelutilaisuuksia

Johto halusi eri tavoin tukea ja kannustaa henkilöstöä osallistu-
maan ja innovoimaan.  Henkilöstölle tarjottiin vuoden aikana 
mahdollisuutta osallistua tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin, 
joissa henkilöstöllä oli tilaisuus esittää kysymyksiä sairaanhoi-
totoiminnan ja kuntayhtymähallinnon johtoryhmille. Tilaisuuk-
sien tarkoituksena oli edistää työnantajan ja työntekijöiden vä-
listä tiedonkulkua ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa 
toiminnan kehittämiseen. Keskustelutilaisuudet tallennettiin ja 
ne olivat myöhemmin nähtävillä sairaalan intranetissä.

Vuosittaiseen laatukilpailuun osallistui ennätyksellisen monta 
yksikköä, yhteensä 15. Ensimmäisen palkinnon sai ensihoito, 
muut palkinnonsaajat olivat sisätautien, ihotautien ja kardio-
logian poliklinikat. Vuoden aikana päivitettiin aloitetoiminnan 
periaatteet. Aloitetoiminnan odotetaan vilkastuvan, kun aloite-
luokittelu uusitaan ja aloitetoiminnan näkyvyyttä parannetaan 
intranetin avoimen sähköisen järjestelmän avulla. Samalla 
kun aloitetoiminnan periaatteita muokattiin, myös palkitse-
misohjelmaa päivitettiin jonkin verran. Bonuspalkkion vähim-
mäissumma korotettiin 200 euroon ja Smile-setelien määrää 
nostettiin. Seteli on esimiehen tapa huomioida pienellä eleellä 
työntekijän toiminta. 

Kehityskeskustelut 2017– 2018

20182017

71 %66 %
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Koulutuspäivien määrä nousi yli 
7 000:nteen

Vuoden aikana järjestettiin koulutusta täyttämään koulutus-
suunnitelmassa määriteltyjä osaamisen kehittämistarpeita. Kou-
lutuspäiviä oli vuonna 2018 yhteensä 7 055, nousua edellisvuo-
desta oli siten 9 % (2017: 6 462 päivää). Koulutuspäivien määrä 
työntekijää kohti oli 3,3, kun luku edellisvuonna oli 2,9 päivää. 
Lääkäreillä oli eri ammattiryhmistä eniten koulutuspäiviä: 7,7 
päivää/työntekijä. Luku oli sama kuin edellisvuonna. Hoito-, 
tutkimus- ja huoltohenkilöstön koulutuspäivien määrä nousi, 
kun taas hallintohenkilöstön laski. Ulkoisen koulutuksen osuus 
oli 56 % (2017: 52 %) ja sisäisen koulutuksen 44 % (2017: 48 %). 

Valtaosa koulutuksesta oli edellisvuosien tapaan ammatillista 
täydennyskoulutusta. Johtamiskoulutusta lisättiin ja vuoden 
aikana esimiehille annettiin koulutusta johtamisessa ja esimies-
työssä 495 päivää (2017: 394 päivää). Suuri osa piirin esimiehistä 
osallistui Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet -koulutukseen, 
joka käsitteli vaikeita tilanteita esimiestyössä. Kahdeksan 
työntekijää osallistui kaksivuotiseen johtamiskoulutukseen, 
joka järjestettiin erva-alueella yhteistyössä Turun yliopistolli-
sen keskussairaalan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. 
Muutamat työntekijät osallistuivat myös Johtajana kasvaminen-  
koulutukseen, joka oli Vaasan yliopiston järjestämä.

Videokoulutusta oli 240 päivää (2017: 287 päivää) ja verkko-
koulutusta 457 päivää (2017: 246 päivää). Aiempina vuosina 
verkkokoulutus on ollut enimmäkseen LOVe-koulutusta. Ter-
veydenhuollon laillistetut ammattihenkilöt suorittavat koulu-
tuksen joka viides vuosi, miksi LOVe-koulutusten osuus vuonna 
2018 väheni luonnollisista syistä. LOVe-tentteihin osallistui 
vuoden aikana noin 300 henkeä. Tenttitilaisuuksia järjestettiin 
yhteensä 41. Vuoden aikana organisaatiossa lisättiin hoitoetii-
kan verkkokoulutusta. Vuodesta 2017 lähtien kaikkien Vaasan 
sairaanhoitopiirissä kliinisessä hoitotyössä olevien on suoritet-
tava hoitoetiikan kurssi. Kurssia on kehitetty evo-rahoitetun 
Eettisesti kestävät hoitokulttuurit -projektin puitteissa. Kurssin 
tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja herättää mielenkiintoa 
eettisiä kysymyksiä kohtaan. Kurssi on verrattavissa lähialueen 
ammattikorkeakoulujen hoitoetiikan kurssiin, jonka opiskelijat 
suorittavat opintojensa puitteissa. Opiskelijoiden ei siksi tarvitse 
suorittaa kurssia tullessaan sairaanhoitopiiriin työhön. Muut 
uudet työntekijät suorittavat piirin järjestämän kurssin. 

>> Tilasto-osiossa on taulukko koulutuspäivien määrästä 
ammattiryhmittäin.

Innovatiivista koulutustoimintaa

Uudet oppimismenetelmät vahvistivat 
kaksikielisyyttä

Vaasan keskussairaala kannustaa henkilöstöä käyttämään kieliä 
aktiivisesti, ja kieltenopetusta kehitetään henkilöstön tuke-
miseksi kaksikielisessä toimintaympäristössä. Vuoden aikana 
kehitettiin Kielikoutsi-menetelmä. Lisäksi aloitettiin Kuinka 
sanotaan -projektin suunnittelu. Uudet oppimismenetelmät ovat 
osa VKS 2025 -strategiaa, jonka yhtenä strategisena tavoitteena 
on kehittää uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä perinteisen 
kieltenopetuksen rinnalle. Vuonna 2018 perinteisiä kieltenope-
tustunteja oli noin 730, mikä on koulutuspäiviksi muunnettuna 
98. Kielikursseja järjestettiin 17 ja niihin osallistui yhteensä 
102 henkeä. 15 kurssilla opetettiin ruotsin kieltä ja 2 kurssilla 
suomen kieltä. Kielikurssien kohderyhmänä olivat lääkärit ja 
asiantuntijat, hoito- ja tutkimushenkilöstö sekä laitoshuoltajat.

2016 2017 2018

Lääkärit 8,9 7,7 7,7

Hoitohenkilöstö 4,0 2,9 3,2

Tutkimushenkilöstö 2,2 1,9 2,0

Hallintohenkilöstö 1,3 2,4 1,7

Huoltohenkilöstö 0,7 0,6 1,1

Yhteensä 3,6 2,9 3,3

Koulutuspäivät/työntekijä 
31.12.2018     2016-2018
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Sairaala houkutteli monia hakijoita 
ja opiskelijoita

tehtävissä, mutta puhdistus- ja ruokapalveluiden ja eräiden tek-
nisen sektorin tehtävien siirryttyä TeeSe-yhtiölle kesätyöpaikko-
jen määrä väheni huomattavasti. 

Kesätyöjakson loputtua 104 henkeä vastasi kesätyökyselyyn ja 
kertoi näin kesätyöhön liittyvistä kokemuksistaan. Heistä 62  
(61 %) työskenteli ensimmäistä kertaa Vaasan keskussairaalassa. 
Palaute oli aiempien vuosien tapaan enimmäkseen erittäin 
myönteistä. Kaksikielinen työyhteisö miellytti kesätyönteki-
jöitä, jotka ajattelivat voivansa hakea uudelleen kesätyötä tai 
vakinaista työtä keskussairaalasta. Vastaajista peräti 92 (92 %) 
suositteli Vaasan keskussairaalaa työpaikkana.

Opiskelijat antoivat sairaalalle 
korkeimman arvosanan

Yhteensä 656 lääketieteen kandidaattia (Helsingin yliopistosta 
41, Turun yliopistosta 596 ja Oulun yliopistosta 19) sai vuoden 
aikana peruskoulutusta ja ohjausta Vaasan keskussairaalassa. 
Vaasan sairaanhoitopiirissä oli vuoden aikana 712 lääketieteen 
opiskelijaa (mukaan lukien ne, jotka suorittivat harjoittelunsa 
jossakin piirin terveyskeskuksessa). Nuorten lääkärien yhdis-
tyksen tekemässä valtakunnallisessa kyselyssä vuonna 2018 
sairaala sai korkeimman arvosanan, ja Vaasan keskussairaala oli 
siten nuorten lääkärien mielestä yksi maamme parhaista koulu-
tussairaaloista. Opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä ohjaukseen 
ja käytännön järjestelyihin. Väliaikaiset it-käyttöoikeudet ja 
kulkuoikeudet edesauttoivat harjoittelujakson sujuvuutta. Kan-
didaateille järjestettiin tilat videoluentoja varten sekä omat oles-
kelutilat. Kandidaattien myönteisellä palautteella on merkitystä 
lääkäreiden jatkossa tapahtuvaa rekrytointia ajatellen.

Yhteensä 1 154 hoitoalan opiskelijaa eri oppilaitoksista suoritti 
20 425 harjoittelupäivää Vaasan keskussairaalassa. Edellisvuo-
siin verrattuna opiskelijamäärä kasvoi noin 50:llä ja harjoittelu-
päivien määrä noin 2 245:llä. Ammattienvälisen oppimisen (IPL) 
projekti jatkui, mutta aiempaa pienemmässä mittakaavassa re-
surssien vähenemisen vuoksi. Projektin tarkoituksena oli paran-
taa tiimityötä ja eri ammattiryhmien välistä kommunikaatiota. 
Uusien ohjaamismallien kehittämistyö jatkui vuoden aikana. 
Opiskelijaohjauksen käsikirja valmistui. Käsikirjan tarkoitus on 
hoitoalan opiskelijoiden ohjaamisen yhtenäistäminen. Opiske-
lijaohjaukselle oli edellisvuonna suunniteltu neljä perusmallia, 
joita lisättiin niin, että niitä oli nyt seitsemän. Opiskelijaohjaus-
mallien kehittämistyötä jatketaan edelleen.

Rekrytoinnin näkyvyyttä parannettiin

Vuosi oli rekrytoinnin kannalta intensiivinen, sillä paikkoja 
julistettiin avoimeksi yhteensä 432 (2017: 325): 277 vakinaista 
virkaa tai toimea, 20 määräaikaista virkaa ja 135 pitkäaikaista 
sijaisuutta. Rekrytoinneista 71 % (2017: 52 %) toteutettiin ul-
koisen hakumenettelyn avulla ja 29 % (2017: 48 %) sisäisen ha-
kumenettelyn avulla. Organisaation avainasemiin tehtiin useita 
rekrytointeja ja niistä ilmoitettiin maanlaajuisesti. Hakemuksia 
tuli vuonna 2018 yhteensä 2 494. Edellisvuoteen verrattuna 
hakemusten määrä kasvoi 16 %. Tilastot osoittavat kuitenkin, 
että rekrytointi oli useissa ammattiryhmissä entistä haasteel-
lisempaa. Valtakunnallinen keskustelu sairaalan asemasta on 
voinut vaikuttaa kielteisesti rekrytointimahdollisuuksiin. Sai-
raanhoitopiiri toteutti vuoden aikana kolme kertaa suosittelu-
kyselyn, jossa kaikki työntekijät saavat vastata, suosittelisivatko 
he työpaikkaansa muille vai ei. Kyselyn tulokset analysoitiin ja 
niistä keskusteltiin.

Vuoden 2018 aikana tehtiin täsmäpanostuksia sairaalan 
markkinointiin. Sairaala osallistui neljään rekrytointitapahtu-
maan: Kesätyötreffit 8.2.2018 Vaasassa, Sairaanhoitajapäivät 
22.–23.3.2018 Helsingissä, 7th Baltic Congress of Radiology 
5.–6.10.2018 Kaunasissa, Liettuassa ja Turun Lääketiedepäivät 
7.–8.11.2018 Turussa. Lääkäreiden hakumenettelyn helpotta-
miseksi panostettiin sairaalan kotisivujen uusiin rekrytointi-
sivuihin. Lanseerauksen yhteydessä tuotettiin rekrytointivideo 
sairaalan näkyvyyden parantamiseksi.  

2017 2018

Lääkärit 1 0,8

Hoitohenkilöstö 6,4 4,4

Tutkimushenkilöstö 9,1 9,4

Hallintohenkilöstö 10 20

Huoltohenkilöstö 9,9 11,5

Hakijoiden määrä avoinna 
ollutta paikkaa kohti 

Sairaala työllisti nuoria kesätyöntekijöitä 

Vuonna 2018 sairaalassa oli yhteensä 264 kesätyöntekijää, joista 
182 (69 %) työskenteli hoitoon liittyvissä tehtävissä. Lääkäreinä ja 
asiantuntijoina työskenteli noin 70 kesätyöntekijää, hallinnon ja 
huollon tehtävissä muutama kesätyöntekijä. Aiempina vuosina 
sairaalalla on ollut huomattava määrä kesätyöntekijöitä huollon 

2017-2018
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Hyvinvoiva  
henkilöstö

Kehitystyön keskiössä henkilöstön 
hyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointia painotettiin vuoden aikana sairaan-
hoitopiirin strategisessa kehitystyössä (VKS 2025 -ohjelma). 
Strategiatyön johdosta henkilöstöjaosto nimitti moniammatil-
lisen johtoryhmän edistämään henkilöstön työhyvinvointia. 
Hyvinvointia edistetään laajalla rintamalla, pitkäjänteisten 
panostusten ja uusien innovatiivisten ratkaisujen avulla. Tär-
keitä osa-alueita tässä yhteydessä ovat työnjohto, johtaminen, 
resurssien käyttö, osaamisen kehittäminen, perehdytys, tyky-
toiminta, työsuojelu, henkilöstöpolitiikka, henkilöstöhallinto, 
yhteistoiminta ja yhdenvertaisuus. Henkilöstön hyvinvoinnista 
ovat vastuussa työntekijät organisaation kaikilla tasoilla. Osana 
hyvinvointityötä halutaan henkilöstölle tarjota erilaisia joustavia 
työaikajärjestelyitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. 
Esimerkkinä voidaan mainita vuoden 2017 kokeilu, jossa yötyö-
korvaukset annettiin vapaa-aikana. Henkilöstö koki järjestelyn 
edistävän työstä palautumista ja niinpä sitä laajennettiin vuonna 
2018 niin, että se koskee nyt useita yksiköitä.

Henkilöstökysely joustavista 
työaikajärjestelyistä

Henkilöstökysely koski erilaisia joustavia työaikajärjestelyitä, 
työaikapankkijärjestelmää ja mahdollisuutta tehdä pidennettyjä 
työvuoroja jaksotyössä. Kyselyyn vastasi 757 henkeä (36 %). Vas-
taajista 66 % ilmoitti, että yksikössä oli käsitelty yhteisesti työ-
aikajärjestelyihin liittyviä kysymyksiä ja 74 % katsoi tuntevansa 
hyvin oman yksikön työajansuunnittelun ja työajankäytön peri-
aatteet. 75 % vastaajista katsoi, että heillä on hyvät mahdollisuu-
det vaikuttaa työvuorojen suunnitteluun ja päivittäisiin työaikoi-
hin omassa yksikössä. Vastaajista 65 % katsoi, että henkilöstön 
yhdenvertaisuus huomioidaan joustavissa työaikajärjestelyissä 
laajalti. Vastaajat kokivat, että joustavissa työaikajärjestelyissä 
parasta oli mahdollisuus työn ja perhe-elämän yhteensovittami-
seen, mahdollisuus työskennellä joustavasti tarpeen mukaan ja 
ilman häiriöitä sekä työssä jaksamisen paraneminen. Haasteena 
koettiin tavoitettavuus, yhdenvertaisuus ja se, että oli vaikea 
ottaa kertyneitä tunteja vapaa-aikana.

Vastaajista 40 % ilmoitti tehneensä sopimuksen työaikapan-
kin käyttämisestä. Työaikapankkiin kertyneet työtunnit otti 
vapaa-aikana 79 % vastaajista, rahana 4 % ja sekä rahana että 
vapaa-aikana 17 % vastaajista. Kun kysyttiin, kuinka helppoa 
tai vaikeaa on ottaa työaikapankkiin kertyneitä tunteja vapaa- 
aikana, vastasi 45 %, että se oli helppoa ja 28 % että se oli vai-
keaa. Vastaajien mielestä työaikapankkijärjestelmän etuja olivat 
joustavuus, vapauden tunne ja työssä jaksamisen paraneminen 
vapaa-ajan ansiosta. Joissakin yksiköissä koettiin haasteelliseksi 
tuntien ottaminen vapaa-aikana toivotussa määrin.

Sairaanhoitopiirillä on paikallinen sopimus jaksotyössä olevan 
henkilöstön pidennetyistä työvuoroista. Sopimuksen mukaan 
työvuoro voi kestää enintään 14 tuntia (virka- ja työehtosopi-
muksessa 10 tuntia). Pidennettyjen työvuorojen käyttäminen 
perustuu vapaaehtoisuuteen ja kirjalliseen sopimukseen. Mel-
kein puolet vastaajista katsoi, että pidennettyjen työvuorojen 
yhteydessä on helppoa sopia käytännön kysymyksistä ja järjes-
telyistä, 47 % ei osannut ottaa kantaa ja 5 % koki sen vaikeaksi. 
Pidennettyjä työvuoroja koskevan järjestelmän koettiin olevan 
eduksi sekä työntekijöille että potilaille. Työntekijät arvostivat 
sitä, että vapaapäiviä ja palautumisaikaa oli enemmän. Potilaat 
ja omaiset arvostivat sitä, että sama hoitaja oli paikalla pitkän 
työvuoron ajan. Haasteena on kahden sijaisen tarve silloin, kun 
pidennettyjä työvuoroja tekevä työntekijä sairastuu ja että voi 
olla raskasta pysyä tarkkaavaisena niin pitkän ajan. 

Henkilöstö kuntoili yhdessä

Vuoden 2018 suurin tykypanostus koostui 19 iltapäivästä 
Botniahallissa, jonne on järjestetty valinnaisia fyysisiä  
aktiviteetteja. Yhteensä 832 työntekijää osallistui johonkin 
tykyiltapäivään. Henkilöstöllä oli Botniahallissa mahdollisuus 
osallistua esimerkiksi UKK-kävelytestiin, niska-, hartia- ja selkä-
jumppaan, trampoliinijumppaan tai funktionaaliseen harjoitte-
luun. Kävelytestiin osallistui 211 henkeä. Henkilöstöllä oli aiem-
pien vuosien tapaan mahdollisuus lunastaa kuntoseteleitä omia  
vapaa-ajanharrastuksia varten. Sairaalan kuntosalin varustusta 
täydennettiin kahdella uudella laitteella: jalkojen ojennus- ja 
koukistuslaitteella sekä selkäkipillä. Vapaa-ajanyhdistys Vacks, 
jonka toimintaa sairaanhoitopiiri avustaa, tarjosi jäsenilleen 
laajan valikoiman vapaa-ajanharrastuksia ja alennuslippuja 
kulttuuritapahtumiin.
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Tilastot kertovat

2014 2015 2016 2017 2018

Lääkärit 224 231 212 216 226

Vakinainen palvelussuhde 139 131 127 120 119

Määräaikainen palvelussuhde 85 100 85 96 107

Hoitohenkilöstö 1 385 1 382 1 322 1 319 1 405

Vakinainen palvelussuhde 1 070 1 081 1 172 1 149 1 205

Määräaikainen palvelussuhde 315 301 150 170 200

Tutkimushenkilöstö 304 303 288 277 308

Vakinainen palvelussuhde 245 244 245 249 265

Määräaikainen palvelussuhde 59 59 43 28 43

Hallintohenkilöstö 137 125 123 105 96

Vakinainen palvelussuhde 113 112 113 98 89

Määräaikainen palvelussuhde 24 13 10 7 7

Huoltohenkilöstö 386 358 318 304 86

Vakinainen palvelussuhde 297 290 273 259 76

Määräaikainen palvelussuhde 89 68 45 45 10

Yhteensä 2 436 2 399 2 263 2 221 2 121

Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä

Lääkärit 48,5 36,0 42,6

Hoitohenkilöstö 43,9 31,7 42,1

Tutkimushenkilöstö 48,3 35,3 46,5

Hallintohenkilöstö 47,3 36,9 46,6

Huoltohenkilöstö 46,7 32,4 45,1

Yhteensä 45,1 34,5 43,1

2014 43,0

2015 43,0

2016 43,6

2017 43,5

2018 43,1

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä 2014–2018 (31.12.2018)

Keski-ikä (31.12.2018) 2014-2018
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Miehet Naiset Yhteensä

Lääkärit 103 123 226

Hoitohenkilöstö 159 1 246 1 405

Tutkimushenkilöstö 26 282 308

Hallintohenkilöstö 11 85 96

Huoltohenkilöstö 71 15 86

Yhteensä 370 1 751 2 121

2017 2018

Kuntoutustuki 0,9 1,5

Perhevapaat 24,4 22,1

Terveysperusteinen poissaolo 16,0 15,4

Työtapaturma 0,2 0,2

Vuosiloma 39,1 38

Muuta 12,8 13,2

Yhteensä 93,4 90,4

2016 2017 2018

Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Yhteensä Ulkoiset Sisäiset Yhteensä

Lääkärit 1 434 443 1 877 1 251 399 1 650 1 341 394 1 735

Hoitohenkilöstö 1 824 3 458 5 282 1 542 2 327 3 869 2 025 2 438 4 463

Tutkimushenkilöstö 392 255 647 296 227 523 411 195 606

Hallintohenkilöstö 123 43 166 162 91 253 124 36 160

Huoltohenkilöstö 123 101 224 107 60 167 74 17 91

Yhteensä 3 896 4 300 8 196 3 358 3 104 6 462 3 975 3 080 7 055

2014 2015 2016 2017 2018

Vanhuuseläke 39 48 56 57 42

Osa-aikaeläke 9 7 11

Työkyvyttömyyseläke 11 4 8 2 4

Osatyökyvyttömyyseläke 4 8 9 11 4

Varhennettu vanhuuseläke 1 1 1

Muut

Yhteensä 64 68 85 70 50

Määrä

Lääkärit 3

Hoitohenkilöstö 25

Tutkimushenkilöstö 7

Hallintohenkilöstö 8

Huoltohenkilöstö 7

Yhteensä 50

Sukupuolijakauma (31.12.2018)

Koulutuspäivät 2016–2018

Eläkepäätökset 2014–2018 Eläkkeelle siirtyneet 2018

Poissaolopäivät (kalenteripäivät) suhteessa henkilöstömäärään 2017–2018 (31.12.2108)



Vaasan sairaanhoitopiiri

Vaasan keskussairaala
65130 Vaasa

puh.  06 213 1111
fax  06 323 1108

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


