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REKRYTOINNIN SÄHKÖINEN KEHITTÄMINEN JA SIJAISUUKSIEN HOITAMINEN 
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Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, kuten koko maassa, on tultu tilanteeseen, jossa työvoiman  
ylitarjonta on kääntymässä  työvoiman niukkuudeksi ja  kilpailu työvoiman rekrytoinnissa ja koulu-
tettavista kiristyy. Yhtenä keinona rekrytointiin varautumisessa ja rekrytoinnissa yleensäkin sai-
raanhoitopiirissämme nähtiin rekrytoinnin siirtäminen myös Internetiin. Yhteistyökumppaninamme 
asian kehittämisessä on ollut Uranus.  
 
Tähänastiset kokemukset sähköisestä rekrytoinnista ovat myönteiset. Rekrytointi Internetin kautta 
on lupausten mukaisesti  helppoa ja vaivatonta. Hakuilmoitus lähetetään sähköpostitse Uranukseen, 
missä ilmoitus muotoillaan nopeasti nettisivuille, joten emme ole riippuvaisia  lehtien ilmesty-
misajoista. Internetilmoittelu on myös edullisempaa kuin lehti-ilmoittelu. 
 
Hakuilmoituksemme sivuilta työnhakija pääsee samalla katsomaan sairaanhoitopiirin tietoja. Sa-
moin hakuilmoituksestamme pääsee lähialueen kuntien sivulle katsomaan avoimia työpaikkoja. 
Tämä on rekrytoinnin kannalta tärkeää, koska myös usein avo- tai aviopuolisolle on löydyttävä työ-
paikka. 
 
Uranuksen työpaikkailmoittelun kehittämisen myötä tutustuimme myös Lauraan, jota kehitämme 
meille sopivaksi työkaluksi tällä hetkellä sijaisuuksien hoitoon, vaikka Laura on myös kattava säh-
köisen rekrytoinnin työkalu. Lauraan kuuluu sähköinen työnhakulomake, jonka täyttävät sekä uudet 
työnhakijat että jo sijaisuuksissa meillä olleet. Työhakulomakkeelle työnhakijat kirjaavat vapaa-
muotoisen tekstin itsestään, tiedot koulutuksesta, työkokemuksesta, erikoisosaamisestaan jne. Li-
säksi he voivat valita mille osastoille haluaisivat sijaisuuksiin ja kertoa myös työvuorotoiveitaan. 
Tällä tavalla saamme vähitellen kootuksi sijaisrekisterin. Kun hakija on täyttänyt hakemuksen se 
kirjautuu tietokantaan, jonne pääsemme selaamaan tietoja oman käyttäjätunnuksen ja salasanan 
avulla. 
 
Hyvänä piirteenä työnhakulomakkeessa on mm. se, että hakemuksen loppuosaan ylihoitajat ja osas-
tonhoitajat voivat laittaa muistiin, minkälainen vaikutelma hakijasta syntyi sekä miten hän oli sel-
viytynyt mahdollisesta sijaisuuden hoitamisesta. Osastonhoitajat voivat etsiä sijaisia esimerkiksi 
tutkintojen perusteella. Jokaisella sijaisella on ”työvuorotaulukko”, josta näkee onko sijainen varat-
tu ja tehdä myös varauksen. 
 
Tällä hetkellä olemme erittäin tyytyväisiä Lauraan liitettyyn meillä käytössä olevaan työsopimus-
lomakkeeseen. Koska meillä osastonhoitajat hoitavat itsenäisesti sijaisten hankinnan ja palkkaami-
sen niin he voivat täyttää helposti työsopimuksen  ja tulostaa sen kahtena kappaleena osastonhoita-
jan päätösarkistoon ja työntekijälle. Lisäksi työsopimuksen voi lähettää sähköisesti palkkasihteerille 
jatkotoimenpiteitä varten. Lauran avulla voimme lähettää myös sähköpostiviestin sijaiselle. 
 
Lauran kanssa olemme kehittämisen alkumetreillä, mutta jo nyt olemme tyytyväisiä siinä oleviin 
ominaisuuksiin sekä siihen, että sitä voidaan edelleen kehittää meidän käyttöön sopivaksi. Lisää 
Laurasta Terveydenhuollon ATK-päivillä sessiossa 8. 
 


