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Viestintä: Viestintäjohtaja Katja Patronen

Hanketoimisto: Hanketoimiston päällikkö Suvi Paananen

Riskienhallinta, turvallisuus ja varautuminen: Turvallisuuspäällikkö Maija Lagerstam-Kittelä

ICT-Tietohallinto:

Tietohallintojohtaja

Teemu Mäkelä

Henkilöstö:

Henkilöstöjohtaja

Erja Saari

Keskitetyt tukipalvelut:

Tulosaluejohtaja 

Tiina Pohjola

Toimitilat:

Toimitilajohtaja

Johanna Aitamurto

Digipalvelut
Palvelusuhdeasiat ja 

tietotuotanto
Erillispalvelut Kiinteistöpalvelut

Tuotannonohjaus
Osaamisen ja rekrytoinnin 

johtaminen
Toimistopalvelut Rakennuttamispalvelut

Tietojohtaminen
Työhyvinvoinnin ja 

työturvallisuuden johtaminen
Välinehuoltopalvelut

Kunnossapitopalvelut

Infra- ja loppukäyttäjäpalvelut HR Business Partnerit
Tilasuunnittelun 

koordinointipalvelut

Terveydenhuollon sovellukset

Sosiaalihuollon sovellukset

TORI sovellukset

PELA sovellukset

Tukipalvelut 1.1.2023: Toimialajohtaja Jukka Santala
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Henkilöstö

HENKILÖSTÖOHJELMA

• HVAn henkilöstöohjelma linjaa henkilöstön 

johtamista ja koko työyhteisön kehittämistä.

• Pitkän aikavälin suunnitelma siitä, miten 

henkilöstönäkökulma otetaan huomioon, kun HVA 

toteuttaa toimintastrategiaansa.

• Antaa suuntaviivat esimiehille henkilöstön 

kehittämiseksi ja tukee myönteisen työantajakuvan 

kehittämistä.

PALVELUSSUHDE JA TIETOTUOTANTO

• Palvelusuhde- ja palkka-asiat / Paikallinen 

sopiminen/Työvuorosuunnittelun kehittäminen / 

Palkkapalvelut / HR-raportointi

OSAAMISEN JA REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN

• Osaamisen hallinta ja keskitettyjen koulutuksien 

koordinointi / Rekrytoinnin kehittäminen

TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSUOJELU

• Työsuojelutoiminta / Työhyvinvoinnin kehittäminen / 

Työhyvinvointitutkimukset / Työterveyspalvelut

HR BUSINESS PARTNERIT 

• Henkilöstöjohtamisen tuki esimiehille / Muutostuki

Henkilöstö:

Henkilöstöjohtaja Erja Saari

Palvelusuhdeasiat ja tietotuotanto

Osaamisen ja rekrytoinnin johtaminen

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtaminen

HR Business Partnerit
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• Ihmisten johtaminen

• Luottamuksen rakentaminen 

• Positiivisen työnantajakuvan 

vahvistaminen 

• Alueen veto- ja pitovoiman rakentaminen 

TÄRKEINTÄ 
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Päijät-Hämeen 

suurin työnantaja  
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Työnantaja Henkilömäärä %-osuus

PHHYKY 6525 86,53 %

Heinolan kaupunki 585 7,76 %

PH-PELA 294 3,90 %

Lahden kaupunki 53 0,70 %

Eteva 51 0,68 %

Hollolan kunta 10 0,13 %

Sysmän kunta 9 0,12 %

Orimattilan kaupunki 6 0,08 %

Asikkalan kunta 5 0,07 %

Iitin kunta 2 0,03 %

Hartolan kunta 1 0,01 %

Kaikki yhteensä 7541 100,00 %

Henkilöstömäärä

Määräaikaisia

15,90 %
(1 199 henkilöä)

Vakinaisia

83,74 %
(6 315 henkilöä)

7

S
a
a
ri



Palvelussuhteen laatu

Palvelussuhteen laatu

Palvelussuhteen laatu Määrä

Työsuhde 6291

Virka 1250

Yhteensä 7541
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Työaikamuodot Työaikamuoto Määrä

Jaksotyöaika 3684

Yleistyöaika 2174

Toimistotyöaika 538

Lääkärit 531

Työaika 37h 45min 330

Poikkeusluvan mukainen

työaika 199

Kokonaistyöaika 50

Ei säädöstä 27

Poikkeavat 

työaikajärjestelyt 8

Yhteensä 7541

Palvelussuhteen työaikamuodot
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Palvelussuhteen laatu Määrä

Kokoaikainen 6430

Osa-aikainen 1084

Koko- ja osa-aikaisuus

Palvelussuhteen koko- /osa-aikaisuus 
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Sopimusalat

Sopimusala Määrä

Teknisten sopimus 288

KVTES 487

Lääkärisopimus 536

SOTE-sopimus 6230

Yhteensä 7541

Palvelussuhteen sopimusalat

11

S
a
a
ri



Nimike

Yleisimmät 1–10
Henkilömäärä %-osuus

Lähihoitaja 1691 22,42 %

Sairaanhoitaja 1513 20,06 %

Ohjaaja 495 6,56 %

Sosiaaliohjaaja 184 2,44 %

Toimistosihteeri 176 2,33 %

Ensihoitaja 168 2,23 %

Fysioterapeutti 154 2,04 %

Terveydenhoitaja 154 2,04 %

Sosiaalityöntekijä 144 1,91 %

Erikoistuva lääkäri 134 1,78 %

Nimike

Yleisimmät 11–20
Henkilömäärä %-osuus

Palomies 119 1,58 %

Erikoislääkäri 106 1,41 %

Asiantuntija-

sairaanhoitaja
95 1,26 %

Hoiva-avustaja 91 1,21 %

Kätilö 89 1,18 %

Palveluesimies 81 1,07 %

Röntgenhoitaja 72 0,95 %

Psykologi 70 0,93 %

Osastonylilääkäri 67 0,89 %

Hammashoitaja 62 0,82 %

20 yleisintä tehtävänimikettä
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Kolme keskeistä HR-lukua

7 541
Henkilöstömäärä

84 % Vakinaisia

Henkilöstömenot

toimintakuluista

16 % Määräaikaisia

45 %
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Henkilöstön riittävyys  

(NHG:n raportti)
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Sote-henkilöstön määrä ja huomioita henkilöstön 

riittävyydestä vuoteen 2025 asti

1
Päijät-Hämeessä oli vuonna 2020 ~750 lääkäriä ja ~6 400 

hoitajaa, joista suurin osa työskenteli julkiselle sektorille .

2
Jos kysyntä kiristyy ja tarjonta pysyy samana, Päijät-

Hämeestä puuttuu noin 600 hoitajaa vuonna 2025.

3

Kun huomioidaan palvelutarpeen kasvu, lakiuudistukset ja digi-

/etäpalveluiden vaikutukset, henkilöstövaje voi kasvaa n. ~880 

hoitajaan ja ~0-60 lääkäriin vuoteen 2025 mennessä.

4

Jos kysyntä kasvaa ja henkilöstötarjonta pysyy tasaisena, 

vuonna 2025 on yhteensä 620 hoitajan vaje.



Ammattilaisista on pulaa 

• Muun muassa lähihoitajista, sairaanhoitajista, 

lääkäreistä, psykologeista, koulukuraattoreista, 

sosiaalityöntekijöistä, pelastajista ja ICT-henkilöistä on 

pulaa koko Suomessa.

• Väestön ikääntyminen, palvelutarpeen 

kasvu, henkilöstön eläköityminen, hoitajamitoitusten 

nostaminen, opiskelijoiden kiinnostus hoiva-alaa 

kohtaan on laskenut ja opintojen keskeyttäneiden määrä 

on kasvanut.

• Valtakunnallinen haaste, joka pitää paikallisesti, 

työnantajakohtaisesti ratkaista. Työnantajana meidän 

pitää erottua muista työnantajista. Meidän ratkaisumme 

on tarjota Suomen paras sote- ja pela-työpaikka.
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Päijät-Soten 

henkilöstöstrategian 

toimeenpanossa 

tapahtunutta
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• Henkilöstöstrategia valmisteltiin laajasti ja avoimesti, jotta kaikilla

Päijät-Soten työntekijöillä olisi mahdollisuus vaikuttaa strategian

sisältöön.

• Vaikuttamisen paikkoja olivat muun muassa

• 8 strategiatyöpajaa, joihin osallistui yli 200 henkilöä

• henkilöstökysely ja sen 1400 vastausta

• 6 tilaisuutta, jossa sai kysyä ja keskustella strategiasta

• Työtä valmisteli laajapohjainen ohjausryhmä ja projektiryhmä, joissa oli

osaamista eri puolilta organisaatiota. Lisäksi tehtiin henkilöstötilannetta

kartoittavia data-analyyseja. Työstövaihe on dokumentoitu, ja 

henkilöstö voi edelleen tutustua siihen.

Päijät-Soten henkilöstöstrategian

valmistelu kevät 2021
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• Henkilöstöstrategian projektiryhmä on kokoontunut joka viikko. 

• Kaikista kuudesta osa-alueesta on tehty tarkka toimeenpanosuunnitelma

Esimerkki: Luja yhteishenki 

1. Mitä se mm. tarkoittaa: Kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti

2. Tästä on kyse: Luja yhteishenki ja luottamus toisiin työntekijöihin vallitsevat kaikilla tasoilla

3. Tätä tavoittelemme: Yhteistoiminnan uudistaminen on käynnissä ja rakenne/käytännöt uudistettu

Toimeenpanon toteuttaminen

Tavoitteet, toimenpiteet Aikataulu Mittari / Todentaminen

Yhteistoiminnan uudistaminen ja 

tavoitteiden kirkastaminen
12/21–12/22

Projektia toteuttava yhteistyökumppani valittu ja 

projektisuunnitelma tehty ja toteutuksessa

Yhdessä tekemisen ja tiimityön 

edistäminen
01/22 –12/22

Tarpeet tunnistettu ja suunnitelma toteuttamiseksi 

tehty, pilotointi ja valmennuksen suunniteltu ja 

toteutuksessa

Vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksien kehittäminen
01/22–06/22

Tarpeet tunnistettu ja suunniteltu toteutus, eri 

kanavien käyttöönotto toteutettu 20
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➢ Yhteistoiminnan uudistaminen

• Päijät-Sotessa sekä henkilöstöedustajilta että työnantajan edustajilta tuli 

toive uudistaa yhteistoimintaa. Yhteiskumppani valittu ja alkukartoitus 

tehty. Kevään ja syksyn aikana työpajoista valmistuu uusi toimintamalli.

• Paikallisen neuvottelutoiminnan sujuvoittaminen. Neuvotteluprosessin 

kuvaus tehty. 

• Hyvinvointialueen henkilöstöasioita valmistellaan henkilöstötyöryhmässä 

ja väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä. Tämän lisäksi kaikilla 

työnantajilla on omat yhteistoimintaelimet.

• Hyvinvointialueelle muodostetaan uusi luottamusmies- ja 

työsuojeluorganisaatio.

Luja yhteishenki 
Toimeenpanossa tapahtunutta 
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• Rekrytointiprosessin tarkastelu: rekrytointiprosessin nopeuttaminen 

täyttölupaprosessia keventämällä. Hakijaviestintäkysely tehty keväällä 2022 ja  

hakijaviestintää parannettu.

• Jatkuva rekrytointi käynnissä.

• Määräaikaista henkilöstöä on vakinaistettu. Lyhyisiin määräaikaisuuksiin henkilöstöä 

rekrytoidaan pääsääntöisesti Sarastia Rekry Oy:n kautta.

• Yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa on tiivistetty. Oppisopimusopiskelijoiden määrää 

on lisätty. Yhteistyökumppaneina Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden Diakonialaitos.

• Vuoden aikana noin 700 harjoittelijaa, jotka tulevat ympäri Suomea.

• Noin 200 kesänuorta jo toisena kesänä tutustumassa Sote-alaan.

Laadukas toiminta 
Toimeenpanossa tapahtunutta
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• Käynnistimme viime vuonna kansainvälisen rekrytoinnin yhteistyökumppanimme 

kanssa. Kävimme keskusteluja koko suunnittelun ajan myös henkilöstöjärjestöjen 

kanssa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

• Filippiineillä koulutetaan hoitajia yli maan oman tarpeen.

• Ensimmäiset filippiiniläiset hoitajat ovat tulleet Päijät-Soteen tänä keväänä. Hoitajat 

ovat suorittaneet filippiiniläisen sairaanhoitajatutkinnon ja heillä on B1-tason 

kielitaitovaatimus jo Suomeen tullessa.

• Hoitajat opiskelevat lähihoitajiksi oppisopimuskoulutuksessa Koulutuskeskus 

Salpauksessa. Oppisopimuskoulutuksen ajan he työskentelevät Ikääntyneiden kotiin 

vietävissä palveluissa ja palvelutaloissa. Hoitajat ovat myös opiskelleet perusopintoja 

ja kieliopintoja lähtömaassa.

• Työyksiköitä on valmennettu ulkomaalaisten hoitajien saapumiseen.

• Yhteistyökumppanin kanssa on sovittu, että seuraava ryhmä hoitajia tulee vuoden 

2023 keväällä.

• Kansainvälinen rekrytointi tulee lisääntymään myös valtakunnan tasolla.

Laadukas toiminta 
Toimeenpanossa tapahtunutta
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• Perehdytyskäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja sähköisten oppimisympäristöjen 

hyödyntäminen; uusille työntekijöille suunnatun Yleisperehdytys- sivuston päivitys ja 

esihenkilöiden tueksi Osaava esihenkilö -sivuston julkaiseminen kesäkuussa 2022.

• Arjen hyvät käytännöt- konsepti on valmis kesäkuussa 2022. Arjen hyvät käytännöt –

konsepti on malli työntekijälähtöiseen, nopeaan ja osallistavaan kehittämiseen, jonka 

tavoitteena on työn ja työyhteisön kehittäminen sekä oppiminen ja osaamisen 

lisääminen. Kehittäminen parantaa toiminnan laatua, tuottavuutta, asiakas- ja 

henkilöstökokemusta sekä lisää työhyvinvointia. 

• Päijät- Sotessa työskentelevien kehittäjien kartoittaminen ja verkostoituminen keväällä 

2022.

• Paikkariippumattoman työn mahdollisuuksien kartoittaminen. Henkilöstökyselyn pohjalta 

tehty Joustavan työn -pelisäännöt.

Laadukas toiminta 
Toimeenpanossa tapahtunutta

24

S
a
a
ri



• Työmatkaliikkumisen tukeminen/mahdollisuudet: Pyörällä, 

potkulaudalla ja bussilla Päijät-Sotessa. Pilotoidaan työpäivän aikaista 

liikkumista sähköpotkulaudoilla, kaupunkipyörillä ja kotihoidossa 

yhteiskäyttösähköpyörillä sekä työmatkaliikkumista 

työsuhdepolkupyörillä ja työsuhdematkalipuilla.

• Ergonomiaosaaminen, psykososiaalinen tuki ja työväkivallan hallinta

• Teemaviikot; työssä palautumisen teemaviikot toukokuussa ja samalla 

teemalla jatketaan syksyllä.

Laadukas toiminta 
Toimeenpanossa tapahtunutta
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• Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus päätti huhtikuussa työterveyshuollon 

palvelujen kilpailuttamisesta. 

• Lähdemme valmistelemaan omistajien kanssa yhteishankintaa. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että teemme hankinnan työterveyspalveluista yhdessä Lahden 

kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa ja kutsumme mukaan kaikki 

Wellamon nykyiset omistajat.

• Hankinnan tavoitteita ovat mm. hyvinvoiva henkilöstö, kiitettävä asiakaskokemus ja 

nopea työterveyshuollon palveluihin pääsy. Painopistettä halutaan siirtää ennakoiviin 

työterveyshuollon palveluihin ja löytää yhteinen toimintamalli pitkittyneiden 

työkykyongelmien ratkaisemiseksi.

• Osana hankintaprosessia hyvinvointialueen henkilöstön työterveyspalvelut 

yhtenäistetään niin, että eri henkilöstöryhmien erityistarpeet huomioidaan.

• Arviolta vuodenvaihteen tienoilla saadaan hankintapäätös, eli tiedetään, kuka valitaan 

palveluntuottajaksi. Työterveyshuoltopalvelujen tuottaja vaihtuu oletettavasti ensi 

vuoden toukokuussa.

Turvattu työhyvinvointi 
Toimeenpanossa tapahtunutta 
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• Päijät-Sote mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -

hankkeessa. Henkilöstökyselyssä tuli esiin, että toivottiin 

parempaa työn ja vapaa-ajan yhdistämisen mahdollisuutta.

• Otettiin käyttöön uusia toimintatapoja muun muassa 1–3 

kalenteripäivää palkallinen poissaolo esihenkilön harkinnalla, 

tilapäinen nuoren hoitovapaa, sairaanlapsen hoitopalvelu, 

työaikapankki ja osa-aikatyö.

• Väestöliiton seuraava kysely vuonna 2023.

• Perhevapaauudistus tulossa 1.8.2022

• Tehostettu viestintä henkilöstölle ja esihenkilöiden valmennus 

käynnissä.

Turvattu työhyvinvointi 
Toimeenpanossa tapahtunutta 
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Kahvitauko
15 min



Reilu johtaminen - Johtamisen Akatemian 

tavoitekuvan muodostamisen työvaiheet 

ylimmässä johdossa

Syväsukellus johtamis-

ja toimintakulttuurin 

haasteisiin ja 

kehittämisen tarpeisiin

Ennakkokyselyn 

suunnittelu ja 

toteutus

Johtamisen Akatemian 

tavoitekuva ja sen 

kehittämisen keskeiset 

teemat

TYÖPAJA 1 TYÖPAJA 2

6.6.2022

Johdon 

lähete-

keskustelut

OHRY OHRY OHRY
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Reilu johtaminen - Johtamisen Akatemian 

”strategia-aakkoset” 

Reilun Johtamisen 

kehittämisen keskeisin 

järjestäjä on Johtamisen 

Akatemia, jolla:

Kilpailukykyinen asiakas- ja palvelu-
tuotanto-osaaminen

Vaikuttava, terveyttä ja työkykyä edistävä 
johtamis- ja esihenkilöosaaminen

Tehokkaat ja nykyaikaiset johtamis-
menetelmät ja työkalut

Paras työpaikka ja –hyvinvointi, 
parhaat johtamisresurssit

Tehokas strategiaa tukeva johtamisen 
kehittämisen toimintamalli ja verkko-
oppimisalusta

A

B

D

E

C



• Mentorointitoiminnan kehittäminen: 

mentorointikokeilu käynnistetään lomien jälkeen 

syksyllä 2022

• Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen: kysely 

hyvinvointialueelle siirtyville henkilöille käynnistetty 

viikolla 20. Tulosten analysoinnin jälkeen 

palkitsemisjärjestelmän valmistelu käynnistetään.

Reilu johtaminen
Toimeenpanossa tapahtunutta



• Käynnistetty osaamisen johtamisen ja kehittämisen suunnittelutyö, kuvattu 

osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosessi, tuotettu tietoa nykytilasta ja 

kehittämistarpeista.

• Mallinnettu oppiva yhteisö –ajatteluun perustuvaa toimintaa vapaaehtoisissa työyhteisöissä ja 

konseptoitu arjen hyvät käytännöt toimintamalli. Konsepti on malli työntekijälähtöiseen, nopeaan 

ja osallistavaan kehittämiseen. Toiminnalla edistetään yhdessä oppimista, suunnitelmallista 

kehittämistä ja osaamisen jakamista.

• Aloitettu minityökiertomallin uudistaminen ja suunniteltu pilotointi yhteistyössä Tulevaisuuden 

sote-keskushankkeen kanssa. Kestoltaan 3-5 päivän minityökierto on tarkoitettu yhteistyön 

ja osaamisen syventämistä sekä taitojen harjoittelua varten.

• Päijät-Sotessa kilpailutettu osaamisen kehittämisen ja johtamisen –järjestelmä. 

Kehityskeskustelu-toimintamallit on uudistettu ja valmennettu. Seuraavaksi otetaan käyttöön 

osaamisen hallinta –malli.

Vankka osaaminen
Toimeenpanossa tapahtunutta



• Osaamispankkitoiminnan päämääränä on 

luoda osaamisella arvoa koko organisaatiolle, 

työyhteisöille ja yksilöille osaamista 

sanoittamalla, näkyväksi tekemällä ja 

hyödyntämällä. Sen päämääränä on myös 

edistää tietoon perustuvaa osaamisen 

johtamista ja kehittämistä.

Vankka osaaminen
Toimeenpanossa tapahtunutta



1 2 3

Mahdollistetaan 

osaamisen tiedolla 

johtaminen

Osaamisen näkyväksi 

tekemisen, jakamisen 

ja hyödyntämisen

rakenteen, keinojen ja 

työkalujen kehittäminen

Osaamis-

pankkitoiminnan

pilotoiminen

työyhteisöissä 

ja työtiimeissä

Vankka osaaminen
Toimeenpanossa tapahtunutta



• Henkilöstöstrategian toimenpiteet ja eteneminen näkyvät 

työyhteisöviestinnässä viikoittain. Jutut ovat hyvin luettuja.

• Päijät-Sotessa on otettu käyttöön uusi säännöllisten henkilöstöinfojen 

malli, johon kuuluvat 15 minuutin viikkovartti joka tiistai sekä kuukausi-info 

joka kuukauden 3. perjantai. Infot ovat Teamsissa, jotta niihin voi osallistua 

kaikista toimipisteistä ja ne tallennetaan viestinnän tehostamiseksi.

• Työyhteisöviestinnän kyselyyn vastasi helmikuussa yli 1200 työntekijää. 

Kyselyn tuloksia on käytetty viestinnän kehittämistyön tukena, muun 

muassa uudet infokäytännöt luotiin sen pohjalta.

Vahva työnantajakuva
Toimeenpanossa tapahtunutta



• Kesäkuun alussa käynnistyy työntekijälähettiläs-kokeilu, jossa 

yhtymän työntekijät perustavat ammatillisia profiileja eri 

somekanaviin. Tarkoitus on paitsi vahvistaa ja monipuolistaa 

työnantajakuvaa, tuoda ammattilaisten osaamista esiin sekä 

kohdata asiakkaita siellä, missä he ovat.

• Työnantajakuvasta on suunnitteilla tutkimus, jotta kehittämisen 

tavoitteet osataan asettaa oikein ja työn tuloksia voidaan verrata 

lähtötilanteeseen. Tutkimus on tarkoitus teettää hyvinvointialueen 

henkilöstöohjelman valmistuttua.

• Rekrytointi- ja työnantajakuvaviestinnässä kokeillaan uusia 

tapoja: Helsingin Sanomien välissä ilmestyi 20.5. Suomen 

kiinnostavimmat työnantajat -liite, jossa Päijät-Sotesta artikkeli, 

lisäksi sosiaalisessa mediassa alkaa kesällä työnantajakuvaan 

liittyvä teemaviestintä, aiheina mm. syrjimättömyys ja 

yhdenvertaisuus työyhteisössä.

Vahva työnantajakuva
Toimeenpanossa tapahtunutta



Jukka Santala

Toimialajohtaja, yhtymäpalvelut

Henkilöstöstrategiasta yhteiseksi 

henkilöstöohjelmaksi 



• Yksi strategialuonnoksen päätavoitteista on Vakiintunut asema alan 

parhaana julkisena työpaikkana.

➢ Edellytys: onnistua henkilöstön kanssa henkilöstöohjelman 

toimeenpanossa täysimääräisesti.

• Päijät-Hämeen hyvinvointialue voi onnistua vain, jos pystytään rekrytoimaan 

riittävästi henkilöstöä ja pitämään kiinni osaajista. Tämä on koko maan 

laajuinen ongelma, jota pandemia on kärjistänyt.

• Uuden organisaation alussa täytyy mm. vahvistaa positiivista kuvaa 

hyvinvointialueesta, tehdä muutokset hallitusti (jatkuvuus), laatia selkeä 

henkilöstöohjelma, joka vahvistaa hyvää johtamista ja oikeudenmukaista 

kohtelua.

• Päijät-Sotessa on viime vuonna laadittu uusi henkilöstöstrategia. Sen ja 

muiden yhdistyvien organisaatioiden henkilöstöstrategioiden ja -ohjelmien 

pohjalta laaditaan yhteinen hyvinvointialueen henkilöstöohjelma.

Taustaa
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• Henkilöstöjohtamisen työväline, jonka avulla 

henkilöstöjohtamista suunnataan yhteisen päämäärän 

toteuttamiseen.

• Jokainen työntekijä toteuttaa henkilöstöohjelmaa. 

Lähtökohtana on ajatus hyvinvoivasta henkilöstöstä, joka 

saa yhdessä aikaan tuloksia, tuottavuutta ja laatua.

• Sisältää painopisteet ja tavoitteet henkilöstövoimavarojen 

suunnittelulle, henkilöstöjohtamiselle, osaamisen 

kehittämiselle sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiselle.

• Valmistelun pohjana Päijät-Soten ja muiden yhdistyvien 

organisaatioiden henkilöstöstrategiat ja dokumentit. 

• Osallistetaan hyvinvointialueelle siirtyvien tahojen 

henkilöstöä henkilöstöohjelman laadinnassa.

Hyvinvointialueen henkilöstöohjelma
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Mitä ohjelmalla halutaan vahvistaa?

• Henkilöstön riittävyyden ja jaksamisen turvaaminen. Esimerkiksi 

lähihoitajista, sairaanhoitajista, sosiaalityöntekijöitä, psykiatreista 

ja psykologeista samoin kuin pelastusalan ammattilaisista on 

pulaa koko Suomessa. Tärkeää strateginen työkykyjohtaminen 

sekä laadukas rekrytointi ja perehdytys.

• Perusosaamisen ja johtamisosaamisen vahvistaminen, sillä uudet 

toimintamallit ja monimutkaistuva palvelujärjestelmä luovat uusia 

osaamistarpeita. 

• Lainsäädännön muutokset tuovat lisää turvaa ja palveluja 

asiakkaille, mutta ovat vaikeita toteuttaa vallitsevassa 

kansallisessa henkilöstötilanteessa.

• Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.

• Yhtenäisten ja oikeudenmukaisten käytäntöjen ja toimintamallien 

varmistaminen. Kehitetään työprosesseja ja hyödynnetään työn 

digitalisointia.
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Henkilöstöohjelma tehdään kaikkien yhdistyvien 

organisaatioiden yhteistyönä

1. Suunnittelu 2. Osallistaminen 4. Toimeenpano3. dokumentointi

Päijät-Sote PELA Heinola Sysmä Oppilashuolto

Alue- ja organisaatiokohtaiset henkilöstöohjelmat, -suunnitelmat ja -strategiat

Työryhmä

Eteva



Henkilöstöohjelma valmistuu kevään aikana 

seuraavien vaiheiden mukaisesti

1. Suunnittelu 2. Osallistaminen

Henkilöstö-

ohjelman 

käsittely 

johdossa ja 

luottamus-

elimissä

4. Toimeenpano

• Yhdistyvien 

organisaatioiden 

edustajien valinta 

työryhmään 

• Olemassa olevien 

materiaalien koostaminen 

(henkilöstöstrategiat 

tai -ohjelmat, kyselyiden 

tulokset yms.)

• Työryhmän näkemys 

tavoitetilasta

• Olemassa olevan materiaalin 

hyödynnettävyyden arviointi

• Näkemys Päijät-Soten 

henkilöstöstrategian  

sisällön, rakenteen ja 

painopisteiden 

päivitystarpeesta

Dokumentointi 

ja toimeenpano

• Toteuttamis-

suunnitelmien 

laadinta

• Esimiesten tuki 

toteuttamiseen

• Seuranta ja 

mittaaminen

• Viestintä

3.
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Toukokuu Kesäkuu

Vko 19 Vko 20 Vko 21 Vko 22 Vko 23 Vko 24 Vko 25 Vko 26

J
u
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s

Projektin tarkennettu työsuunnitelma

Henkilöstö-

ohjelman 

laatimisen 

valmistelu

1

= Projektiryhmän työkokous

Henkilöstöohjelman 1. versio

2

Henkilöstö-

ohjelman 

2. versio

3

Henkilöstö-ohjelman 

viimeistely ja esittely

4

Kysely yhdistyvien 

organisaatioiden henkilöstölle

Haastattelut

= Me olemme nyt tässä
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Ajankohtaista 

hyvinvointialueen 

henkilöstöasioiden 

valmistelusta 
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Palkkaharmonisointi   

• Liikkeen luovutuksen vuoksi vuonna 2017 työntekijöille maksettiin erilaista 

palkkaa samoissa tehtävissä. Erot johtuivat aiempien työnantajien erilaisista 

palkkausjärjestelmistä ja käytännöistä. Työnantajalla on velvollisuus pyrkiä 

korjaamaan palkka-erot samaa ja yhtä vaativaa työtä tekevillä

• Palkkaharmonisoinnin toteutustavasta ei vielä ole erityislainsäädäntöä. 

Asiassa selviteltiin vaihtoehtoisia toteutustapoja.

• Palkkojen yhdenmukaistamiseksi ja riskien minimoimiseksi tehtiin uusi 

palkkausjärjestelmä. Tällä turvattiin myös tasa-arvoinen ja syrjimätön kohtelu.

• Valtakunnallisesti käynnistyi keskustelu kärkipalkkoihin harmonisoinnista. 

Kärkipalkkoihin harmonisointi olisi tarkoittanut yhtymässä merkittäviä 

kustannuksia.

• Harmonisointia on tehty vaiheittain. Harmonisointiin on käytetty yhteensä noin 

7 milj. euroa.

• Työn vaativuuden arviointi aloitettiin suurimmista ammattiryhmistä. Työn 

vaativuuden arviointia ja harmonisointia jatketaan v. 2022.
45

S
a
a
ri



• Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n 

keskusneuvotteluissa on parhaillaan Päijät-Soten 

palkkaharmonisointiasia. Keskusneuvotteluissa on myös 

muutaman muun integroidun sote-yhtymän 

palkkaharmonisointiasia. Neuvottelut ovat edenneet hyvin 

hitaasti johtuen virka- ja työehtosopimusneuvotteluista.

• Syksyllä 2022 tehdään 

kartoitus palkkaharmonisation tarpeesta koskien 

hyvinvointialuetta. Varsinainen palkkaharmonisatio tehdä

än hyvinvointialueella.

• Toivotaan, että valtakunnalliset virka- ja 

työehtosopimusneuvottelut saadaan pian päätökseen.

Palkkaharmonisointi  
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Erja Saari ja Jukka Santala

Kiitos


