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1. Lukijalle 
 

Raporttiin on koottu Vaasan sairaanhoitopiirin 

henkilöstöä koskevat keskeisimmät mittarit ja 

tunnusluvut. Henkilöstömäärä väheni hieman, kun 

taas henkilötyövuosien määrä kasvoi.  

Covid-19-pandemia vaikutti toimintaan koko vuoden 

ajan. Pandemia aiheutti haasteita paitsi päivittäiseen 

hoitotyöhön myös kehittämiseen, koulutukseen ja 

rekrytointiin. 

Vuotta 2021 leimasivat valmistelut, joita tehtiin 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään 

siirtymiseksi. Valmistelut näkyivät myös 

rekrytoinnissa.    

Raportissa kerrotaan myös panostuksista 

henkilöstön hyvinvointiin ja muusta vuoden aikana 

tehdystä henkilöstötyöstä. Kaksikielisyys muodosti 

edelleen yhden painopistealueista, ja vuonna 2020 

kehitetyn kielitestin suullisen ja kirjallisen osion 

suorittajien määrä kasvoi.
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2. Henkilöstö lukuina 

 
Virat ja toimet 
 

Vuoden 2021 lopussa virkojen ja toimien 
kokonaismäärä oli 1 896, edellisvuoteen verrattuna 
lisäystä oli 27. Kokoaikaisten virkojen ja toimien 

prosentuaalinen osuus oli 91 % ja osa-aikaisten 9 %, ja 
ne ovat pysyneet samoina kuin edellisvuonna. Lisäksi 
seitsemän lääkärinvirkaa oli perustettu sivutoimisina.  

 

Henkilöstömäärä 
 

Vuoden 2021 henkilöstötilastosta nähdään, että 

henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden lopussa            

2 050 henkeä eli vain kahdeksan vähemmän kuin 

edellisvuonna. Kaksi suurta hankeorganisaatiota 

(asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus ja Aster-

potilastietojärjestelmä) sekä hyvinvointialueen 

valmistelu näkyvät henkilöstötilastossa hallinto-

henkilöstön määrän lisääntymisenä 27 hengellä.  
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Virat ja toimet 2020–2021 (31.12.2021) 

    2020 2021 

  
2019 2020 2021 

Koko-
aikaiset 

Osa-
aikai-

set 

Sivu-
toimi 

Koko-
aikaiset 

Osa-
aikai-

set 

Sivu-
toimi 

Lääkärit 235 239 241 224 10 5 224 10 7 

Hoitohenkilöstö 1 305 1 183 1 194 1 064 119   1 081 113  

Tutkimushenkilöstö 289 277 286 246 31   253 33  

Hallintohenkilöstö 84 89 92 88 1   91 1  

Huoltohenkilöstö 84 81 83 80 1   82 1  

Yhteensä 1 997 1 869 1896 1 702 
16

2 
5 1 731 158 7 

Muutos 6 - 128 27 - 107 - 21   29 -4  
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Määräaikaisen ja toistaiseksi otetun henkilöstön määrä 2017–2021 (31.12.) 

      

 2017 2018 2019 2020 2021 

      

Lääkärit 216 226 228 235 231 
Toistaiseksi voimassa oleva 
palvelussuhde 120 119 116 119 118 

Määräaikainen palvelussuhde 96 107 112 116 113 

Hoitohenkilöstö 1 319 1 405 1 443 1 329 1 296 
Toistaiseksi voimassa oleva 
palvelussuhde 1 149 1 205 1 221 1 123 1 126 

Määräaikainen palvelussuhde 170 200 222 206 170 

Tutkimushenkilöstö 277 308 306 297 299 
Toistaiseksi voimassa oleva 
palvelussuhde 249 265 263 248 249 

Määräaikainen palvelussuhde 28 43 43 49 50 

Hallintohenkilöstö 105 96 99 118 145 
Toistaiseksi voimassa oleva 
palvelussuhde 98 89 92 97 117 

Määräaikainen palvelussuhde 7 7 7 21 28 

Huoltohenkilöstö 304 86 83 79 79 
Toistaiseksi voimassa oleva 
palvelussuhde 259 76 75 76 77 

Määräaikainen palvelussuhde 45 10 8 3 2 

Yhteensä 2 221 2 121 2 159 2 058 2 050 

Virka- ja työsopimussuhteiden välisessä jakaumassa 
on tapahtunut hienoinen muutos edellisvuoteen 
verrattuna. Virkasuhteessa olevien osuus väheni 
yhdellä prosentilla, kun taas työsopimussuhteessa 
olevien osuus kasvoi vastaavasti yhdellä prosentilla. 

Työsopimussuhteessa 
1 610 (79%) 

Virkasuhteessa 
440 (21%) 
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Henkilötyövuodet 

 

Henkilötyövuosien määrä kuvaa yleisesti ottaen 

henkilöstövahvuutta paremmin, sillä henkilötyö-

vuosiin lasketaan jokainen palveluksessaolopäivä ja 

niissä huomioidaan myös työaikaprosentit. 

Henkilöstöresurssien seuranta henkilötyövuosina 

(palveluksessaolopäivät–poissaolopäivät/360) 

osoittaa, että henkilötyövuosien määrä kasvoi 16:lla 

edellisvuoteen verrattuna.  Suurinta kasvu oli 

hallinnossa (21 henkilötyövuotta), ja myös 

hoitohenkilöstön henkilötyövuosien määrä kasvoi 

jonkin verran (3 henkilötyövuotta). Muissa ryhmissä 

henkilötyövuosien määrä väheni. 

 

 

Poissaolot 

Henkilöstön poissaolopäivien kokonaismäärä kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna runsaalla kahdella päivällä 
per työntekijä (laskettu henkilöstömäärän 31.12.2021 
mukaan). Suurin prosentuaalinen vähennys tapahtui 
kategoriassa työtapaturmasta johtuvat poissaolot, 
jotka vähenivät 53,3 %, kun ne edellisvuonna olivat 
kasvaneet 37,9 %.  Perhevapaista johtuvien 
poissaolopäivien määrä pysyi jokseenkin samana, kun 
luku suhteutettiin henkilöstömäärään 31.12.2021. 

 

 

Toisin kuin vuonna 2020, jolloin suurimman osan 
vuotta oli alhainen sairauspoissaolokynnys covid-19-

pandemian vuoksi, terveysperusteisten poissaolojen 
osuus kasvoi suhteessa koko organisaation 
palveluksessaolopäiviin 0,5 %.     
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HENKILÖTYÖVUODET 2021-2022

Hallintohenkilöstö Hoitohenkilöstö Huoltohenkilöstö Lääkärit Tutkimushenkilöstö

Yhteensä

1833

1817

Poissaolopäivät (kalenteripäivät) suhteessa 
henkilöstömäärään 2020–2021 (31.12.) 

  2020 2021 

Kuntoutustuki 1,7 1,2 

Perhevapaa 21,9 21,9 
Terveysperusteinen 
poissaolo 14,7 16,8 

Työtapaturma 0,3 0,1 

Vuosiloma 37,7 37,2 

Muu 11,0 12,7 

Yhteensä 87,3 89,9 
Terveysperusteisten poissaolojen 

osuus suhteessa koko organisaation 

palveluksessaolopäivien määrään 
 

2021: 4,44 % 
2020: 3,91 % 
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Palvelusaika ja eläkkeelle siirtyneet 

  

Keskimääräisessä palvelusajassa ei tapahtunut 

vuonna 2021 muutoksia, ei määräaikaisen eikä 

toistaiseksi otetun henkilöstön osalta. Keski-

määräinen palvelusaika lyheni hieman ja oli 10,7 

vuotta, kun se edellisvuonna oli 11,1 vuotta.  

 

Eläkkeelle siirtyneiden määrä on viime vuosina 
pienentynyt, ja suuntaus jatkui myös vuonna 2021. 
Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi 34 henkeä ja 1 
työntekijälle myönnettiin työkyvyttömyyseläke.  

 

 

 

 

   

Eläkepäätökset 2016–2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Vanhuuseläke 57 42 32 33 34 

Osa-aikaeläke           

Työkyvyttömyyseläke 2 4 4 1 1 

Osatyökyvyttömyyseläke 11 4 5 8  

Varhennettu 
vanhuuseläke 

    1     

Yhteensä 70 50 42 42 35 

Palvelussuhteen keskimääräinen kesto 

toistaiseksi otetulla henkilöstöllä (31.12.2021) 

Ammattiryhmä 
Keskimääräinen 

palvelusaika 
vuosina  

  

Lääkärit 10,2 

Hoitohenkilöstö 12,8 

Tutkimushenkilöstö 12,7 

Hallintohenkilöstö 13,2 

Huoltohenkilöstö 15,0 

Yhteensä 12,6 

Eläkkeelle siirtyneet 2021 

Ammattiryhmä Lukumäärä 

  

Lääkärit 2  

Hoitohenkilöstö 24 

Tutkimushenkilöstö 7 

Hallintohenkilöstö 0 

Huoltohenkilöstö 1 

Yhteensä 34 
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Ikäjakauma 
 

 

Henkilöstön keski-ikä nousi tällä kertaa, kun se viime 
vuosina on ollut laskusuunnassa. Tilastot osoittavat, 
että lääkäreiden ja hoitohenkilöstön keskimääräinen 
ikä oli yhä keskiarvoa alhaisempi, kun taas tutkimus-, 
huolto- ja hallintohenkilöstön oli keskiarvoa 
korkeampi. 

Toistaiseksi otetun henkilöstön keski-ikä oli pysynyt 
melkein samana, kun taas määräaikaisen henkilöstön 
keski-ikä oli noussut hieman. Tämä tarkoittaa sitä, että 
määräaikaisen henkilöstön keskimääräinen ikä oli 
noin 10 vuotta alhaisempi kuin toistaiseksi otetun 
henkilöstön.  

 

 

Keski-ikä nousi kaikissa ryhmissä tutkimus-
henkilöstöä lukuun ottamatta. 

 

 

 

Henkilöstön ikäjakauma pysyi jokseenkin samana kuin 

edellisvuonna. Ainoa muutos oli se, että ikäryhmään 

60+ kuuluvien osuus kasvoi yhdellä prosentilla, kun 

taas alle 30-vuotiaiden osuus pieneni vastaavassa 

määrin. Aiempien vuosien tapaan suurin osa 

henkilöstöstä oli yli 40-vuotiaita (60 % koko 

henkilöstöstä).  
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Sukupuolijakauma 
 

Organisaation sukupuolijakaumassa tapahtui pieni 
muutos vuonna 2021, kun miesten osuus kasvoi 
yhdellä prosentilla ja naisten laski saman verran. 
Sukupuolijakauma pysyi kaikissa ammattiryhmissä 
ennallaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielijakauma 
 

Henkilöstön kielijakauma pysyi samana kuin 
edellisvuonna. Suomea äidinkielenään puhuvan 
henkilöstön osuus kasvoi vuoden 2020 aikana yhdellä 
prosentilla ja ruotsia äidinkielenään puhuvan 
henkilöstön osuus pieneni saman verran. Vuonna 2019 
tapahtui vastaava muutos päinvastaiseen suuntaan. 
Jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia 
äidinkielenään puhuvan henkilöstön osuus oli 3 % eli 
se oli pysynyt ennallaan. 
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Muut kielet
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Kielijakauma 31.12.2020
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19%
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Sukupuolijakauma 31.12.2021
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2. Palkkakulut 
 

Palkkakulut olivat yhteensä 89,5 miljoonaa euroa 

vuonna 2021. Edellisvuoteen verrattuna nousu on 

aivan marginaalinen (2020: 89,4). Ammattiryhmien 

välinen jakauma on suurin piirtein sama kuin 

edellisvuonna. 

Ulkopuolisille lääkäreille maksetut palkat ja palkkiot 

nousivat edellisvuoteen verrattuna, ja niitä maksettiin 

yhteensä 2,6 miljoonaa euroa (2020: 1,95 miljoonaa 

euroa).  

Ostettujen lääkäripalveluiden kulut kasvoivat 4,36 

miljoonasta eurosta 4,89 miljoonaan euroon, nousua  

 

oli 12 %. Ulkopuolisista lääkäreistä, toisin sanoen 

ostopalvelulääkäreistä, päivystyslääkäreistä ja 

ostetuista lääkäripalveluista koituneet kulut osoittivat, 

että lääkäripula oli edelleen tosiasia.  

Toinen yleiskorotus palkkoihin työehtosopimus-

kaudella 1.4.2020–31.8.2021 tehtiin 1.4.2021. Korotus 

oli 1,00 %. Myös palkkaluvun mukaisia 

henkilökohtaisia lisiä korotettiin kunkin alan 

yleiskorotuksen mukaisesti. 

Sopimuskauteen sisältyi myös paikallinen 

järjestelyerä, joka maksettiin 1.4.2021. Erä oli 0,8 % 

KVTES:n palkkasummasta. 

 

 

 

 

3. Työ ja kehittäminen haastavina aikoina 
 

Pandemia ja organisaatiomuutos 
leimasivat vuotta 2021 

Hyvinvointialueen rakentaminen vaati vuonna 2021 
erittäin laaja-alaista kehitystyötä muun muassa 
hallinnolta. 

Pandemian vuoksi työtä ja työmenetelmiä jouduttiin 
edellisvuoden tapaan sopeuttamaan olosuhteiden 
mukaisiin vaatimuksiin. Ohjeita varovaisuudesta 
noudatettiin, ja henkilöstö teki mahdollisuuksien 
mukaan etätyötä. Kokoukset ja koulutukset 
järjestettiin etäyhteydellä.  

Vetovoimainen työpaikka ammattilaisille 
 

26 %

11 %
54 %

6 %
3 %

Palkkakulut 2021 (31.12)

Lääkärit Tutkimushenkilöstö Hoitohenkilöstö Hallintohenkilöstö Huoltohenkilöstö
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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 2021 tilaston mukaan niiden osuus oli runsaat 
82 % (2020: 81 %). Sekä toistaiseksi otetun että 
määräaikaisen hallintohenkilöstön määrä kasvoi, kun 
henkilöstöä rekrytoitiin erilaisiin hankkeisiin tulevan 
hyvinvointialueen kehittämistyötä varten. 
Laboratoriotoiminnan siirtäminen ulkopuoliselle 
yhtiölle vaikutti sekin kielteisesti vakinaisen 
henkilöstön määrään. Sen sijaan huoltohenkilöstön 
tilanne kehittyi myönteiseen suuntaan, sillä vakinaisen 
henkilöstön osuus oli vuoden lopussa 97,4 %.    

Uutta sopimusrintamalla 
 
SOTE-sopimus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon virka- ja työehtosopimus 
(SOTE-sopimus) tuli voimaan 1.9.2021. Ensimmäinen 
SOTE-sopimus on voimassa 1.9.2021–28.2.2022. 

Lomarahavapaa 

Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen 
(1.4.2020–28.2.2022) sisältyy uusi kohta, joka 
mahdollistaa sen, että työnantaja ja 
työntekijä/viranhaltija voivat keskenään sopia 
lomarahan tai sen osan vaihtamisesta vapaaksi. 
Henkilöstöjaosto päätti, että lomarahavapaata voidaan 
antaa enintään 10 päivää. 

 

3. Kaksikielisyys – rikkaus 

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 23 kielikurssia, 
joista 15 ruotsia, 7 suomea ja 1 englantia opiskeleville. 
Kieltenopetusta järjestettiin 77,6 koulutuspäivää, ja 
opetukseen osallistui yhteensä 75 henkeä. Enemmistö 
osallistujista oli lääkäreitä ja hoitohenkilöstöä. 
Koronatilanteen vuoksi suurin osa kursseista 
järjestettiin etäyhteydellä Teamsissa. 

Sairaalan sisäinen kielitesti 

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.  

Vuoden 2021 aikana vastaanotettiin 88 suoritusta 

(suullisia ja kirjallisia suorituksia), joista 5 hylättiin. 

Jotkut osallistujista suorittivat vain yhden osion 

(suullisen tai kirjallisen) ja jotkut suorittivat 

molemmat osiot.   Sisäisen kielitestin suorittajat 

kuuluivat seuraaviin ammattiryhmiin: sairaanhoitaja, 

lähihoitaja, sihteeri, välinehuoltaja ja lisäksi oli joitakin 

huollon henkilöstöön kuuluvia työntekijöitä.
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4. Rekrytointi 

Rekrytointia kahteen organisaatioon 

 

Vuosi 2021 merkitsi edelleen haasteita rekrytoinnille.  

Pandemian vuoksi rekrytointitapahtumia ei 

järjestetty.  

Sairaanhoitopiirin rekrytoinnista voidaan yleisesti 
todeta, että hakijoiden määrä avoinna ollutta paikkaa 
väheni edellisvuoteen verrattuna. Lukuja on vaikea 
verrata edellisvuoteen, sillä uusia työntekijöitä 
rekrytoitiin myös uudelle hyvinvointialueelle. Tätä 
kirjoitettaessa on osa vuonna 2021 aloitetuista 
rekrytointiprosesseista vielä kesken. 

 

 

 

 

Avoimeksi 
julistettujen paikkojen 
määrä kasvoi 69 % ja 
hakijoiden määrä 34 %. Noin 25 % 
avoimeksi julistetuista paikoista koski 
hyvinvointialuetta. Koko hakijamäärästä 27 % haki 
hyvinvointialueen avoimiin paikkoihin. 

 

5. Hyvinvoiva henkilöstö

Panostukset hyvinvointiin poikkeavissa 
olosuhteissa 

Sairaalassa on jo muutaman vuoden ajan toiminut 
moniammatillinen johtoryhmä, jonka tehtävänä on 
kehittää henkilöstön työhyvinvointia. Pandemian 
vuoksi toimenpiteitä ei edelleenkään voitu toteuttaa 
suunnitelmien mukaisesti, vaan niitä jouduttiin 
mukauttamaan vallitseviin olosuhteisiin. 

Henkilöstön hyvinvointitutkimus 2021 

Sairaanhoitopiiri osallistuu joka toinen vuosi 
Työterveyslaitoksen järjestämään hyvinvointi-
kyselyyn, johon vuonna 2021 vastasi 58 % VSHP:n 
henkilöstöstä (2019: 64 %). 

Yleisesti voidaan todeta, että Vaasan 
sairaanhoitopiirin tilanne on edelleen aika hyvä 
suhteessa muihin kyselyyn osallistuviin 
organisaatioihin. 

Vastanneista 73,3 % kokee työnsä mielekkäänä (2019: 
74,1 % ja 2017: 68,6 %). Suurempi osa kyselyyn 
vastanneista ovat ilmoittaneet, että yksilökeskusteluja 
on käyty (2021: 76,3 % ja 2019: 71,4 %). 

Omaa työnantajaa suosittelisi ystävilleen 69,1 % 
(2019: 75,5 %) mikä on korkeampi verrattuna kaikkiin 
kyselyyn vastanneisiin (64 %). Työyhteisöjen 
toimivuus on pysynyt hyvänä. 

Työpaineet ovat jatkuvasti kasvaneet. Niitä 
kokeneiden osuus 45,8 % vuonna 2021 (38,5 % v. 
2019). Yli puolet vuoden 2021 vastanneista kertoi 
harkinneensa työnantajan vaihtoa (2021: 54,9 % ja 
2019: 48,6 %).  

68,5 % uskoi nyt jatkavansa työssä eläkeikään, kun 
tällaisten osuus oli neljä vuotta aiemmin selvästi 
suurempi 76,6 %. Tämä on kuitenkin parempi kuin 
kaikkien organisaatioiden vastaukset (2021: 62 % ja 
2017: 72 %). 

Henkilöstöä huomioitiin lahjojen ja huumorin 
muodossa  

Henkilöstöjaosto päätti panostaa henkilöstön 
hyvinvointiin niin, että työntekijöille jaettiin 
lahjakortti, joka oikeutti ostamaan kenkäparin jostakin 
alueen urheiluliikkeistä. Työnantaja halusi näin 
osoittaa arvostuksensa ja kiittää koko henkilöstöä sen 
tekemästä työstä haastavana pandemia-aikana. 
Lahjakortti sai erittäin myönteisen vastaanoton. 

Toinen panostus hyvinvointiin oli André Wickströmin 
huumoripitoinen esitys Sellaista elämä on!, joka 
julkaistiin intranetissä. Kaikki saivat katsoa esityksen 
työaikana 6.–26.4.2021. 

Joulun alla yksiköihin lähettiin joulukori, jossa oli 
glögiä, joulutorttuja ja hedelmiä. 

 

Avoimia paikkoja         Hakijoita yhteensä 
         yhteensä          

      493   2000 
    (2020:  292)    (2020:  1495) 

 Hakijoita 
per paikka 

4,06 
(2019: 5,11) 
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Tykytoiminta  

Vuonna 2021 työntekijät saivat käyttää työaikaa 
tykytoimintaan 3,5 t/työntekijä/vuosi. Toiminnassa 
painotettiin yhteishengen luomista. Lähtökohtana oli, 
että henkilöstö tekisi jotakin yhdessä. Erilaisia fyysisiä 
aktiviteetteja suositeltiin, mutta myös muunlaista 
toimintaa sai järjestää. Tykytoiminta voitiin myös 
yhdistää teema- tai suunnittelupäiviin. 

Tykytoimintaan oli sairaalatasolla budjetoitu 20 000 
euroa ja yksikkötasolla 30 000 euroa. 

Pandemia vaikeutti kuitenkin edelleen toiminnan 
järjestämistä ja vuoden lopussa voitiin todeta, että 
yksiköt olivat pystyneet mukauttamaan ja 
toteuttamaan tykytoimintaa eri laajuuksissa. 

Rokotuksesta Kiitos että välität -seteli 

Henkilöstöä kannustettiin edellisvuoden tapaan 

rokottautumaan kausi-influenssaa vastaan antamalla 

palkkio Kiitos että välität -setelin muodossa. Seteli 

oikeutti maksuttomaan lounaaseen ruokasalissa tai 

kahviin ja pikkupurtavaan kahvilassa. Seteleiden 

saamista arvostettiin. 

 

 




