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Tilaisuuden ohjelma

9.00 Tervetuloa! Uusi hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen esittäytyy henkilöstölle

9.15 Siirtyminen kohti hyvinvointialueen ICT-palveluja / ICT-projektipäällikkö Teemu Toivonen

9.30 Ura Päijät-Hämeen hyvinvointialueella / HR-asiantuntija Elena Nielsen

9.45 Henkilöstön kysymykset

10.00 Tilaisuuden päätös



Siirtyminen kohti 

hyvinvointialueen ICT-palveluja 

ICT-projektipäällikkö Teemu Toivonen

teemu.toivonen@phhyky.fi



Hyvinvointialueen ICT-kehitystyön 

painotukset



Hyvinvointialueen käyttäjätunnukset ja sähköposti

Uudet tunnukset (Heinola, Sysmä, Eteva, opiskeluhuolto, Päijät-Hämeen pelastuslaitos)

• Kaikki siirtyvät työntekijät saavat tunnuksen syyskuussa, jos heillä ei vielä sellaista ole. 

• Tunnukset perustuvat esihenkilöiltä kerättyihin tietoihin. Jos joltain puuttuu tunnus, niin sellainen pystytään luomaan nopeasti.

• Tunnukset toimitetaan esihenkilöille sähköpostissa (tunnus ja salasana eri sähköpostissa).

• Esihenkilöt toimittavat tunnukset ja salasanat henkilöstölle.

• Käyttäjätunnus (UPN): etunimi.sukunimi@phhyky.fi

• Sähköposti: etunimi.sukunimi@paijatha.fi (sähköpostit siirretään osana työasemamigraatiota).

• Jos samannimisiä henkilöitä on useita, niin muoto voi hieman poiketa tästä.

Hyvinvointiyhtymän työntekijöiden tunnukset 

• Käyttäjätunnus säilyy samana vuodenvaihteessa (@phhyky.fi). 

• Joulukuussa tulee käyttöön @paijatha.fi -muotoiset sähköpostit.

• Vanhat postit siirtyvät automaattisesti ja vanhaan osoitteeseen lähetetty posti tulee perille.

mailto:etunimi.sukunimi@phhyky.fi
mailto:etunimi.sukunimi@paijat.fi


Migraatioaikataulu (täsmentyy vielä syksyn aikana)



Ura Päijät-Hämeen 

hyvinvointialueella

HR-asiantuntija Elena Nielsen



Mistä hyvinvointialueen työpaikat löytyvät?

• Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivujen (www.paijatha.fi) Meillä töissä 

-osioon on linkitetty Päijät-Soten kautta haussa olevat työpaikkailmoitukset. 

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä vuodenvaihteessa saadaan 

sivustolle lisättyä myös muut hyvinvointialueen tehtävät.

• Suoraan Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle rekrytoidut tehtävät ovat tähän asti 

olleet valmisteluihin liittyviä asiantuntija- ja johtajatehtäviä. 

• Hyvinvointialueen tuleva henkilöstö saa jo nyt viikoittain koosteen kaikkien 

siirtyvien organisaatioiden rekrytoinneista sähköpostitse Rekryviestinä.

http://www.paijatha.fi/


Rekryviesti – kooste avoimista työpaikoista

• Hyvinvointialueen henkilöstölle lähetetään viikoittain Rekryviesti. Siinä on 

listattuna hyvinvointialueeseen liittyvien organisaatioiden avoimeksi tulleet 

tehtävät ja virat viikon ajalta.

• Rekryviesti sisältää linkit hakuilmoituksiin, joiden kautta on mahdollista 

tarkastella avoinna olevan tehtävän sisältöä tarkemmin.

• Tällä hetkellä organisaatioiden välillä liikkuminen on vielä hieman hankalaa, 

mutta siirtyessämme hyvinvointialueelle sisäinen liikkuminen helpottuu 

huomattavasti.





Hyvinvointialueaikaan valmistautuminen 

• Päijät-Hämeen hyvinvointialueen rekrytointijärjestelmänä on Kuntarekry, joka on 
suurimmalle osalle siirtyviä organisaatioita jo tuttu.

• Esihenkilöille järjestetään loppuvuonna koulutusta Kuntarekry-järjestelmään ja 
hyvinvointialueen rekrytointikäytänteisiin liittyen. Yhtenäistäminen on vielä 
prosessissa, mutta suurimmalla osalla organisaatioista käytänteet ovat hyvin 
samankaltaisia.

• Esihenkilöille tarjotaan erityistä tukea siirtymävaiheen molemmille puolille liittyen 
rekrytointeihin. Tästä informoidaan lähempänä. Tarkoitus on kuitenkin mahdollistaa 
”kuuma linja” -yhteys rekrytoinninyksikköön tiettyinä aikoina esimerkiksi Teamsin
kautta, jolloin esihenkilöt voivat liittyä linjoille kysymään kysymyksiä.

• Osana sisäistä liikkuvuutta on myös ylitöiden tekemisen mahdollistaminen 
hyvinvointialueen eri yksiköissä. Ennen hyvinvointialueelle siirtymistä informoidaan 
myös koko henkilöstöä niistä mahdollisuuksista ja käytänteistä, jotka liittyvät 
ylitöiden tekemiseen oman yksikön ulkopuolella.



rekrytointi@phhyky.fi

puh. 044 719 5018

ma-pe klo 9–15

Jos sinulla on hyvinvointi-

alueen rekrytointi- tai ura-

asioihin liittyviä 

kysymyksiä, olethan 

meihin rohkeasti 

yhteydessä!



Henkilöstön kysymykset 

– mitä sinä haluaisit kysyä?



Kiitos osallistumisestasi!


