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Toteutussuunnitelma



Luja yhteishenki

Tästä on kyse:

• Luja yhteishenki ja luottamus toisiin työntekijöihin vallitsevat kaikilla 

tasoilla

• Yhteishenkeä tukee kaikkien oikeudenmukainen kohtelu

• Henkilöstö osallistuu ja kehittää työtään yhdessä

• Rakentava yhteistoiminta ja laaja avoimuus vahvistavat luottamusta 

johdon, esimiesten ja työntekijöiden välillä

Toimeenpantavat tehtävät:

Toimenpide

Aikataulutus

2021 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Omistaja:Toimenpidekokonaisuudet:

• Vuorovaikutuksen lisääminen yhteistoiminnassa

• Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia lisäävien kanavien ja työkalujen 

määrittely ja käyttöönotto

• Tiimityön ja moniammatillisen yhteistyön menetelmien ja työkalujen 

määrittely ja käyttöönotto

Mittarit:

Täydennetään elokuussa 

2021

• Täydennetään elokuussa 

2021 (Laadulliset, 

määrälliset sekä Kyllä/Ei 

–mittarit)



Laadukas toiminta

Tästä on kyse:

• Onnistunut rekrytointi ja perehdytys tukevat laadukasta toimintaa ja 

turvaavat resurssien riittävyyden

• Tapoja tehdä työtä uudistetaan jatkuvasti

• Hyvät tilat ja välineet edistävät toiminnan laatua

Toimeenpantavat tehtävät:

Toimenpide

Aikataulutus

2021 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Omistaja:Toimenpidekokonaisuudet:

• Rekrytointikanavien ja -prosessien uudistaminen

• Perehdytysmateriaalien ja -käytäntöjen systematisointi

• Uusien työnteon mallien käyttöönotto uudistamaan toimintaa 

joustavammaksi ja paikasta riippumattomaksi

• Tilojen ja välineiden toimivuuden varmistaminen ja tarvittaessa 

uudistaminen

Mittarit:

Täydennetään elokuussa 

2021

• Täydennetään elokuussa 

2021 (Laadulliset, 

määrälliset sekä Kyllä/Ei 

–mittarit)



Turvattu työhyvinvointi

Tästä on kyse:

• Hyvinvoivat työntekijät ovat tärkein voimavaramme

• Työhyvinvointia parannetaan ja tuetaan jatkuvasti

• Kuormitusta ja epävarmuuden tunnetta vähennetään

• Turvallisuus asiakaskohtaamisissa varmistetaan

Toimeenpantavat tehtävät:

Toimenpide

Aikataulutus

2021 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Omistaja:Toimenpidekokonaisuudet:

• Työterveyshuollon ja sen laajuuden parantaminen

• Oman työn ja elämänhallinnan tukeminen

• Työhyvinvointia tukevien keinojen, liikuntamahdollisuuksien ja lomaetujen 

kehittäminen

• Työntekijöiden turvallisuuden parantaminen ja väkivallan uhkan 

vähentäminen tila- ja tukipalveluratkaisuilla

Mittarit:

Täydennetään elokuussa 

2021

• Täydennetään elokuussa 

2021 (Laadulliset, 

määrälliset sekä Kyllä/Ei 

–mittarit)



Reilu johtaminen

Tästä on kyse:

• Kehitetään esimiestyön ja johtamisen osaamista – esim. arvostava ja 

rakentava palaute alaisille, kollegoille ja esimiehille

• Kehitetään palkitsemista onnistumista ja myönteistä kehitystä 

kannustavaksi

Toimeenpantavat tehtävät:

Toimenpide

Aikataulutus

2021 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Omistaja:Toimenpidekokonaisuudet:

• Työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun periaatteiden luominen 

• Johtamisen valmennus- ja koulutusohjelman suunnittelu ja 

käynnistäminen (johtamisakatemia)

• Palautekulttuurin ja sen käytäntöjen määrittäminen

• Palkitsemisjärjestelmän uudistaminen

Mittarit:

Täydennetään elokuussa 

2021

• Täydennetään elokuussa 

2021 (Laadulliset, 

määrälliset sekä Kyllä/Ei 

–mittarit)



Vankka osaaminen

Tästä on kyse:

• Henkilöstö on osaavaa ja sitoutunutta, ja kaikki työskentelevät 

vastuullisesti

• Ura- ja etenemispolut ovat selkeitä kaikille

• Työntekijöiden osaamista tuetaan ja kehitetään jatkuvasti sekä sisäisiä 

että ulkoisia hyviä käytäntöjä levittäen

Toimeenpantavat tehtävät:

Toimenpide

Aikataulutus

2021 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Omistaja:Toimenpidekokonaisuudet:

• Vastuullisuuden periaatteiden ja toimintamallien määrittäminen

• Ura- ja etenemispolkujen selkeytys ja viestintä

• Osaamisen hyödyntäminen ja työnkuvan kehittäminen koko työsuhteen 

ajan

• Osaamisen kehittämisen ja lisäkoulutuksen periaatteiden määrittäminen

• Työkiertomahdollisuuksien käyttöönotto

Mittarit:

Täydennetään elokuussa 

2021

• Täydennetään elokuussa 

2021 (Laadulliset, 

määrälliset sekä Kyllä/Ei 

–mittarit)



Vahva työnantajakuva

Tästä on kyse:

• Henkilöstö on ylpeä työnantajastaan

• Työnantajakuvaa vahvistetaan viestimällä kehitystyöstä suorasti ja 

kattavasti niin sisäisesti kuin ulkoisesti

• Yhteistyö kumppanien kanssa on järjestelmällistä ja aktiivista

Toimeenpantavat tehtävät:

Toimenpide

Aikataulutus

2021 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Omistaja:

Täydennetään elokuussa 

2021

Toimenpidekokonaisuudet:

• Kumppanien ja sidosryhmien yhteistyömallin määrittäminen

• Viestintäsuunnitelman ja -käytäntöjen täydentäminen 

työnantajakuvaviestinnän osalta

• Viestintäkanavien määrittäminen kehitystyöstä ja yhteisistä saavutuksista 

viestimiseksi

• Arjen sisäiset viestintäkanavat tehokäyttöön

Mittarit:

• Täydennetään elokuussa 

2021 (Laadulliset, 

määrälliset sekä Kyllä/Ei 

–mittarit)



2021 2022 2023

• Toimenpide 1

• Toimenpide 2

• Toimenpide X

Näin henkilöstöstrategiaa toteutetaan lähivuosina:

Toteutussuunnitelman käynnistys Laajempi toimeenpano Juurrutus osaksi toimintaa

• Toimenpide Y

Täydennetään elokuussa 2021 toteutussuunnitelman 

pohjalta



Kuvaus strategian valmistelu-

prosessista
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Henkilöstöstrategian valmistelutyö sisälsi:

• Henkilöstön työpajat

• Henkilöstölle toteutettu kysely

• Työpajojen ja kyselyn tuotosten analyysi

• Johdon työkokoukset

• Henkilöstön tilaisuudet strategiasta kysymiseen ja 

keskusteluun

• Täydentävät haastattelut

Lopputuloksena saatiin toimeenpanoa varten:

Päijät-Soten yhteinen henkilöstöstrategia, jonka 

valmisteluun henkilöstö on osallistunut laajasti ja avoimesti.

Selkeä tahtotila henkilöstön johtamiselle ja koko 

työyhteisön kehittämiselle seuraavien vuosien ajaksi.

Henkilöstöstrategia valmisteltiin kevään 2021 aikana 

yhdessä yhtymän henkilöstön ja johdon kanssa
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Ohjausryhmän jäsenet

• Antti Niemi, pj, vs. toimialajohtaja, yhtymäpalvelut, talousjohtaja

• Pirjo Uuttu, sihteeri

• Erja Saari, henkilöstöjohtaja

• Jukka Santala, toimialajohtaja

• Marina Erhola, hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja

• Mika Forsberg, toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut

• Sari Lahti, tulosaluejohtaja

• Timo Louna, strategiajohtaja

• Veli Penttilä, hallintojohtaja

• Ismo Rautiainen, ostopalvelujohtaja

• Teemu Mäkelä, tietohallintojohtaja

• Tuomo Nieminen, toimialajohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut

• Anu Olkkonen-Nikula, toimialajohtaja, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

• Katja Patronen, viestintäjohtaja

Ohjausryhmä vastasi henkilöstöstrategian valmistelun 

etenemisestä



Kuvaus valmistelutyössä 

hyödynnetystä aineistosta



Henkilöstöstrategian valmistelutyössä hyödynnettiin 

henkilöstön tuottamaa aineistoa laajasti

Työpajat

•Kahdeksan henkilöstön strategiatyöpajaa, joihin 

osallistui yli 200 henkilöä

•Aineistona yli 1600 kommenttia ja ideaa, jotka 

analysoitiin ja luokiteltiin osana valmistelutyötä

Henkilöstökysely

•Koko Päijät-Soten henkilöstölle toteutettu kysely

•Aineistona kyselyyn saadut 1400 vastausta, jotka 

analysoitiin osana valmistelutyötä



Henkilöstökyselyn keskeiset 

nostot



Kysely vahvisti työpajojen tuloksia,

joissa korostuivat mm. seuraavat teemat

• Työhyvinvointi

• Työnantajakuva

• Johtaminen ja esimiestyö

Henkilöstökyselyssä korostui työn kuormittavuus, palkitseminen ja 

esimiestyö – tulokset olivat linjassa työpajojen kanssa

Työpajat (8 kpl)Henkilöstökysely (N = ~1400)

Yhteistyö ammattiryhmien välillä

Osaamisen hyödyntäminen

Työn kuormittavuus

Palkitseminen

Työhyvinvoinnin edistämiseksi

• Joustavuus työsuunnittelussa ja henkilöstön 

mitoituksen uudelleenarviointi

• Palkitsemisjärjestelmä (rahallinen ja ei-rahallinen)

Rekrytoinnin kehittämiseksi

• Työolosuhteiden kehittäminen ja niistä aktiivisesti 

viestiminen

Esimiestyön ja johtamisen kehittämiseksi

• Esimiesten läsnäolo, tuki ja kannustus, esim. 

säännölliset kehityskeskustelut

Nykytila Henkilöstön ehdottamat konkreettiset keinot

Lähde: Päijät-Soten henkilöstökysely 2021

Unelmien työpaikassa on

1. Mukavat työkaverit ja hyvä työilmapiiri

2. Kilpailukykyinen palkka

3. Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön

Tavoitetila



Henkilöstökyselyyn vastasi 1 401 Päijät-Soten työntekijää, edustaen 

kaikkia toimialoja

5 %

10 %

25 %

20 %

50 %

15 %

0 %

19 %

Alle 1 vuotta 1-5 vuotta 6-10 vuotta Yli 10 vuotta

7 %
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11%

Ikäkunto

15%

12%

11%

89%

TESA

13%

87%

YPA

88%

85%

Muut*

340

382

119

53

Ei työskentele esimiesasemassa (N = 1 242)

Työskentelee esimiesasemassa (N = 158)
46 % vastanneista on työskennellyt Päijät-Sotessa yli 10 vuotta

Vastaajien edustamat toimialat Työkokemus Päijät-Sotella

*Johto, Verso, Ympäristöterveyskeskus

Lähde: Päijät-Soten henkilöstökysely 2021

N = 1401 N = 1404



Työhyvinvoinnin ja kuormittavuuden edistämiseksi toivotaan 

erityisesti henkilöstöresurssien joustavaa käyttöä ja hyvää johtamista

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Työn kuormittavuus

36 %

13 %

11 %

40 %

Palkitseminen

Työyhteisön ilmapiiri

Vaikutusmahdollisuudet

Työn hallinta

Työn joustavuus

Työvälineet

Työturvallisuus

Vaikutusmahdollisuudet

34 %

Muu, mikä?

11 %

67 %

50 %

22 %

13 %

Avoimet vastaukset (N = 154) korostivat 

esimiestyötä ja johtamista (32 %) sekä

henkilökunnan määrää ja mitoitusta (14 %)

Mitä tulisi edistää työhyvinvoinnin vuoksi? Konkreettiset keinot työhyvinvoinnin edistämiseksi:

Henkilöstöresurssien joustava käyttö

• Henkilöstöresurssien lisääminen ja oikein kohdentaminen

• Jatkuvien sijaisuuksien vähentäminen

N = 1402

Johtaminen ja esimiestyö

• Työsuunnittelun ja pelisääntöjen linjaaminen

• Läsnäolo ja työssä kehittymisen tukeminen: koulutusten 

mahdollistaminen, kehityskeskustelut jne.

Palkkaus ja palkitseminen

• Palkitsemisjärjestelmän rakentaminen

• Liikunta- ja kulttuurisetelit, lounasliput jne.

• Kiitos-kulttuuri ja hyvin tehdystä työstä muistaminen

Lähde: Päijät-Soten henkilöstökysely 2021



Päijät-Soten henkilöstön unelmien työpaikassa on hyvä työilmapiiri, 

kilpailukykyinen palkka ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Stressitön ja kiireetön työskentely

Työn merkityksellisyys

Mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen

Modernit työtilat ja -välineet

Mukavat työkaverit ja hyvä työilmapiiri

14 %

Kilpailukykyinen palkka

Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön

47 %

Turvallinen ja oikeudenmukainen työympäristö

Vaihtuva ja monipuolinen työkuva

Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen

25 %

Hyvät etenemismahdollisuudet

Muu, mikä?

34 %

46 %

39 %

24 %

22 %

21 %

14 %

6 %

5 %

2 %

Toimiva ja kannustava esimiestyö

Mitkä asiat vaikuttavat eniten mielikuvaasi unelmien työpaikasta?

Avoimet vastaukset (N = 22) korostivat mm. 

joustavuuden, luottamuksen ja hyvän johtamisen ja 

esimiestyön tärkeyttä.

N = 1406

Lähde: Päijät-Soten henkilöstökysely 2021

Rekrytoinnissa pitäisi mielestäni kehittää erityisesti…

1

2

3

Päijät-Soten maineen kehittäminen

• Saavutuksista raportoiminen

• Vetovoimaiset rekrytointi-ilmoitukset

Mainonta ja viestintä

• Viestintäkanavien päivittäminen ja ylläpitäminen

• Aktiivinen yhteistyö oppilaitosten kanssa

N = 919

Palkkaus ja työolosuhteet

• Kilpailukykyinen palkkaus

• Riittävä perehdytys

• Työhyvinvointiin panostaminen



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Tavoiteasetanta

34 %

Tuki ja kannustus

Ongelmiin tarttuminen

Tiedonkulku

Tasavertaisuus/oikeudenmukaisuus

Palautekulttuuri

Esimiesten saavutettavuus

39 %

Muu, mikä?

47 %

46 %

39 %

25 %

13 %

10 %

Millä alueilla toivoisit esimiestyötä kehitettävän?

Avoimet vastaukset (N = 129) korostivat toivetta esimiesten 

paremmalle saavutettavuudelle ja läsnäololle esim. palaute- ja 

kehityskeskustelujen muodossa

Esimiehet puolestaan toivoisivat tukea mm. työn 

hallintaan ja priorisointiin

Esimiestyön kehittämisessä toivottiin keskityttävän tukeen ja 

kannustukseen, ongelmiin tarttumiseen sekä tiedonkulkuun

N = 1383

Lähde: Päijät-Soten henkilöstökysely 2021



Henkilöstöön liittyvät analyysit



Päijät-Soten henkilöstöä tulee 

laajasti eri paikkakunnilta

500+

100-499

10-99

0-9

Henkilöstöä tulee eniten Päijät-Hämeen 

maakunnasta Lahdesta (49 %), Hollolasta (11,3 %) 

ja Orimattilasta (4,9 %). Muista maakunnista 

henkilöstöä tulee n. 9 %. 

Yhteensä henkilöstöä tulee yli 60 kunnasta. 

Lähteet: Päijät-Soten henkilöstötiedot 2020



Päijät-Sote työllistää yli 6700 ammattilaista

Henkilöstön määrän kehitys vuosina 2018-2020,

Henkilöstön lkm

Lähteet: Päijät-Soten henkilöstötiedot 2018-2020

Henkilöstön määrä on laskenut noin 

2 % per vuosi

• Henkilöstön kokonaismäärä 

vuonna 2020 oli 6780

• Määrä on laskenut noin 4 % 

vuodesta 2018 vuoteen 2020

7079 6956
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-4,2%

-2,1%



Henkilöstön muutos ikäryhmittäin vuosina 2018-2020,

Henkilöstön lkm

Henkilöstön keski-ikä kasvaa

• 15-29-vuotiaiden määrä laski n. 8 % vuosina 2018-2020.

• Yli 55 vuotiaiden määrä kasvoi n. 0,7 % vuosina 2018-2020.

Suurin osa henkilöstöstä on 40-54- vuotiaita

• Vuonna 2020 40-54-vuotiaita oli 37 % koko henkilöstöstä, 15-29-

vuotiaita oli puolestaan 14 %.

• Koko Suomeen verrattuna tulos on odotetunlainen. Tilastokeskuksen 

mukaan vuonna 2018 Suomen sote-palvelualan palkansaajista 

lukumäärällisesti suurin osa oli 45-54-vuotiaita.¹

Henkilöstö ikääntyy – 15-29-vuotiaiden määrä 

laskenut eniten

Lähteet: Päijät-Soten henkilöstötiedot 2018-2020. 1 Tilastokeskus, työssäkäynti, Työlliset alueen (TOL 2008), toimialan, ammattiaseman, iän, sukupuolen ja vuoden mukaan.
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Henkilöstön prosentuaalinen eläkeiän täyttyminen* 

ammattiryhmittäin vuoteen 2029 mennessä, 

%

1% henkilöstöstä eläkeikä on jo täyttynyt

1194 henkilöllä (18 % koko henkilöstöstä) eläkeikä täyttyy vuoteen 

2029 mennessä – osa henkilöstöstä voi mahdollisesti jatkaa työskentelyä 

eläkeiän täyttymisen jälkeen

18 % henkilöstöstä eläkeikä täyttyy vuoteen 2029 

mennessä

Päijät-Soten henkilöstö eläköityy voimakkaasti – eläköityminen 

kuitenkin maan keskitasoa

Sote-alalta eläköityminen on voimakasta Suomessa seuraavan 

vuosikymmenen aikana. Esim. n. 44 % osastonhoitajista, 13 % 

lääkäreistä ja 21 % sosiaalityöntekijöistä eläköityy* vuoteen 2029 

mennessä.¹ 

Päijät-Hämeessä n. 34,3% vakuutetuista kuntatyöntekijöistä eläköityy 

vuoteen 2029 mennessä, koko maassa vastaava luku on 33%.

Lähteet: Päijät-Soten henkilöstötiedot 2018-2020. 1Sohlman 4.2.2020, Keva

Erityisammattiryhmät: Psykologit, puheterapeutti, ravitsemussuunnittelija ja –terapeutti, ylifyysikko, fysioterapeutti. Muut: Hallinto- ja taloushenkilöt, huoltohenkilöt, muu henkilöstö, varahenkilöstö. 

*Vanhuuseläke – osatyökyvyttömyyseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä ei huomioitu luvuissa.

Yli 300 lähihoitajalla, noin 180 sairaanhoitajalla ja noin 80 lääkärillä eläkeikä 

täyttyy vuoteen 2029 mennessä
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14 %Lääkärit

Hoitohenkilöt ja 

sosiaali- ja terv. ammattilaiset

Erityisammattiryhmät

Muut

17 %

13 %

27 %



Lisätyö/ylityöpäivät ammattiryhmittäin suhteessa henkilöstön 

määrään, Päivää/henkilöstön lkm 16 222 lääkäreiden lisätyö/ylityöpäivien lkm vuonna 2020. 

Ylityöpäivien absoluuttinen määrä laski n. 2,9 % vuodesta 2018, mutta 

henkilöstöön suhteutettuna ylityöpäivien määrä kasvoi n. 11 %.

Ylitöitä tekevät eniten lääkärit – ylitöiden määrä on 

lääkäreillä kansallista keskiarvoa suurempi

Päijät-Sotessa lääkärit tekevät lisätöitä/ylitöitä kansallista 

keskiarvoa enemmän

• Vuonna 2020 ylityöpäiviä kertyi n. 28 per lääkäri.

• Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen¹ mukaan Suomessa lääkärit 

tekevät keskimäärin n. 7 ylityöpäivää vuodessa.

• Hoitohenkilöstö ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tekivät 

lääkäreihin verrattuna huomattavasti vähemmän ylitöitä.

Lähteet: Päijät-Soten henkilöstötiedot 2018-2020. 1Tilastokeskus työvoimatutkimus. Sairaanhoitajien ammattiliiton Tehyn mukaan tilasto ei kerro koko totuutta. 

Erityisammattiryhmät: Psykologit, puheterapeutti,  ravitsemussuunnittelija ja –terapeutti, ylifyysikko, fysioterapeutti. Muut: Hallinto- ja taloushenkilöt, huoltohenkilöt, muu henkilöstö, varahenkilöstö. 
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Keskimääräinen sairauspoissaolomäärä ammattiryhmittäin vuosina 

2018-2020,

Sairauspoissaolopäivät kuukaudessa/henkilöstön lkm
22,9 sairauspoissaolopäivää/henkilö vuonna 2020. 

Vuonna 2020 Päijät-Soten sairauspoissaolomäärä oli hieman 

suurempi kuin keskimäärin Suomen kunnissa

• Vuonna 2020 kunta-alan sote-ammattilaisten 

sairauspoissaolopäivien lkm oli keskimäärin 16,7 yhtä 

henkilötyövuotta kohden.¹ Päijät-Sotessa vastaava luku oli 21,1.

• Päijät-Sotessa sairauspoissaoloja vuonna 2020 oli eniten 

erityisammattiryhmissä ja vähiten hoitohenkilöstössä.

Sairauspoissaolojen määrä on laskussa suurimmissa 

ammattiryhmissä
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Lähteet: Päijät-Soten henkilöstötiedot 2018-2020. 1 Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus. Julkaistu 2019, päivitetty 2021.

Erityisammattiryhmät: Psykologit, puheterapeutti,  ravitsemussuunnittelija ja –terapeutti, ylifyysikko, fysioterapeutti. Muut: Hallinto- ja taloushenkilöt, huoltohenkilöt, muu henkilöstö, varahenkilöstö. 

Huom. Vuosi 2021 sisältää keskimääräiset 

sairauspoissaolopäivät kuukaudessa viiden kuukauden ajalta. 

Vuosi 2020 sisältää koko vuoden keskimääräiset 

sairauspoissaolopäivät kuukaudessa.



Henkilöstön irtisanoutumis-% ikäryhmittäin vuosina 2018-2020 Henkilöstön irtisanoutumis-% ammattiryhmittäin vuosina 2018-2020

Irtisanoutuneiden kokonaismäärä kasvoi kaikissa 

ikäryhmissä

Lähteet: Päijät-Soten henkilöstötiedot 2018-2020. 

Erityisammattiryhmät: Psykologit, puheterapeutti,  ravitsemussuunnittelija ja –terapeutti, ylifyysikko, fysioterapeutti. Muut: Hallinto- ja taloushenkilöt, huoltohenkilöt, muu henkilöstö, varahenkilöstö. 

*Hallinto- ja taloushenkilöt, huoltohenkilöt, muu henkilöstö, varahenkilöstö  

Irtisanoutuneiden määrä kasvoi erityisesti mm. 

sairaanhoitajissa (44%) ja lähihoitajissa (23%)
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371 irtisanoutuneiden kokonaismäärä vuonna 2020



844 rekrytointia vuonna 2020. Määrä kasvoi 9,6% vuodesta 2018. 

5,4 hakijaa yhtä työpaikkaa kohden vuonna 2020. Määrä kasvoi n. 

12.% vuodesta 2018.

Rekrytointihaasteista huolimatta hakijoiden määrä 

suhteessa työpaikkoihin kasvoi vuodesta 2018
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Rekrytoitujen työntekijöiden 

palvelussuhteen lajit vuonna 2020

Rekrytoitujen työntekijöiden 

palvelussuhteen tyypit vuonna 2020

Rekrytoinnin julkaisut vuonna 2020

Veto- ja pitovoiman kannalta palvelusuhteen lajiin ja tyyppiin on 

hyvä kiinnittää huomiota

Vuonna 2020 85% uusista palvelussuhteista oli työsuhteita ja 53% 

vakinaisia työsuhteita. 20% rekrytoinneista oli sisäisiä rekrytointeja.

Lähteet: Päijät-Soten henkilöstötiedot 2018-2020



Henkilöstöstrategian suhde 

muihin dokumentteihin



Henkilöstöstrategialla on selvä yhteys yhtymän 

päästrategiaan sekä muutosohjelmaan

Muutos-

ohjelma

Henkilöstöstrategia 2021-2023

•Päijät-Soten 

henkilöstöstrategian taustalla 

on yhtymän päästrategia ja 

dokumentit ovat linjassa 

keskenään

•Henkilöstöstrategian yhteys 

muutosohjelmaan ja siinä 

tunnistettuihin kehityskärkiin 

sekä toimenpiteisiin 

mittareineen on vahva ja 

dokumentit tukevat toisiaan

•Henkilöstöstrategiassa asetettu 

päämäärä ja keinot sen 

saavuttamiseen 

konkretisoidaan erillisessä 

toteutussuunnitelmassa

Strategia 2022

• Strategian toimenpidekokonaisuus T5: Vetovoimainen työnantaja

• Toimenpiteet: 1. Myönteinen viestintä ja teot parantavat maakunnan imagoa, 

2. Henkilöstön hyvinvointi, 3. Henkilöstö kehittää osaamistaan ja 

asiakaspalvelutaitojaan jatkuvasti, 4. Vahvistetaan olemassaolevia ja 

solmitaan uusia osaamiskumppanuuksia

• Mittarit: Maakunnan sote-työnantajakuva paranee, henkilöstötyytyväisyys 

paranee, osaajien rekrytointi helpottuu

• Muutosohjelman osa-alue 1: Johtamisen systematiikan ja yhteisen 

suunnan haasteet – Toimeenpanokykyä ja erinomaista 

henkilöstökokemusta tukeva johtaminen

• Toimenpidekokonaisuudet: 1. Systemaattinen toiminnan, kehittämisen ja 

talouden johtamisjärjestelmä, 2. Vahva ja osaksi johtamisjärjestelmää 

sidottu tietojohtaminen, 3. Erinomainen henkilöstökokemus, 4. 

Systemaattisesti johdetut ja toiminnan tarpeisiin vastaavat tilat

• Mittareina mm.: Henkilöstötyytyväisyys (nousee arvoon 8), 

sairauspoissaolot (väheneminen, %), henkilöstö kokee ihmisten johtamisen 

läpi organisaation onnistuneeksi ja arkijohtamisen roolit ja vastuut 

selkeiksi…



Päijät-Sote logoslide


