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Missä mennään kunta-
alalla?
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Ovi käy väärään suuntaan 
myös muista syistä



Mikä saa lähtemään?

•Muualla paremmat kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet (28%)

•Vakituinen työpaikka toiselta työnantajalta (28%)

•Palkkaus (25%)

•Työn kuormittavuus ja kiire (24%)

•Muuttaminen toiselle paikkakunnalle (21%)

14.9.2019-14.9.2021 virasta tai toimesta irtisanoutuneet PPSHP (n=209), Sari Hirsikangas



7Tutkimustoimisto Aula Research Oy 



Miltä näyttää 
tulevaisuus?



Käsi pystyyn, jos hoitajan työ herättää sinussa seuraavia 
mielikuvia
Työ on henkisesti ja fyysisesti raskasta?

Työ on huonosti palkattua?

Työ on kaikissa yksiköissä samanlaista?

Työ vaatii kutsumusta hoitoalalle?
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Uutisotsikot www.yle.fi 



Valmistuvat vs. eläköityvät Pohjois-Pohjanmaalla
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Eläköityminen KEVA:n vuoden 
2019 vakuutettujen perusteella 

Pohjois-Pohjanmaalla:

Sairaanhoitajat
5 vuotta: 509 henkilöä

10 vuotta 1021 henkilöä

Lähihoitajat
5 vuotta: 626 henkilöä

10 vuotta: 1183 henkilöä

Lähde: Oppilaitosten edustajat
*) Centrian tiedot www-sivuilta, lähihoitajien luvuissa ei ole mukana oppisopimuskoulutusta
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Alan veto- ja pitovoimaa ei voida 
ratkaista koulutusjärjestelmän 

sisällä yksin

Koulutuspaikkojen lisääminen ei auta jos alalle ei saada 
hakijoita tai jos opiskelijoille ei ole harjoittelupaikkoja.

Opiskelijat ovat tulevaisuuden osaajia, joista on pidettävä 
hyvää huolta.

PPSHP 2021: CLES ka 8,9 (n= 1331) 

CLES®= Clinical Learning Environment and Supervision evaluation, kehitetty Suomessa ja käytössä useissa maissa 
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✓ Suomessa on suhteessa enemmän hoitajia kuin 
muissa EU maissa

✓ OECD:n tilastojen mukaan Suomessa on 14,3 
hoitajaa 1000 asukasta kohden

✓ Ruotsissa vastaava luku on 10,9
✓ Eurostatin mukaan Suomen työvoimasta 3% on 

hoitajia tai kätilöitä
✓ Saksassa prosenttiosuus on korkeampi

✓ Ruotsissa hoitajia ja kätilöitä on 2,4% työvoimasta

OECD, EUROSTAT, THL tutkimusprofessori Timo Sinervo

Mutta:

✓ OECD:n mukaan Suomessa on 3,2 lääkäriä 1000 asukasta 
kohden

✓ Ruotsissa vastaava luku on 4,1

→ Hoitajien työnkuva on Suomessa varsin laaja
→→Jos lääkäri on konsultoitavissa, työnjako on järkevä



Mitä voidaan tehdä toisin?
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Palvelurakenne

Millainen 
palvelurakenne 
tarvitaan tai on 
mahdollinen?

Onko kaikki tehtävä työ 
hoitotyötä? Jotakin 

pitää tehdä eritavalla. 
Fokus 

ennaltaehkäisevään 
työhön ja osaamisen 

jakamiseen.

Johtaminen

Johtamisen on tuettava 
hoitotyötä. Parhaiten 

hoitotyön tuntevat 
hoitotyön koulutuksen 
saaneet esihenkilöt ja 

johtajat. 
Toimintamallien valinta 
ja johtaminen näyttöön 

perustuen.
Fokus ennakoivaan 

suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. 

Työntekijät

Työntekijät tuntevat 
työyhteisönsä ja 

toimintaympäristön 
parhaiten. Heidän on 

oltava mukana 
tekemässä muutosta. 
Hyvät tulokset vetävät 

puoleensa.
Mahdollisuudesta 
kehittyä uralla ja 

osaaminen 
varmistettava.

Työ-
hyvin
vointi

Oikein 
kohden-

netut
resurssit



Henkilöstön saatavuuden ongelmat

Leena Pimperi-Koivisto, sosiaalijohtaja



(yle.fi. 15.2.2022)



Tilannekuva sosiaalialan 
ammattihenkilöiden 

osalta

Lainsäädäntöuudistusten vaikutukset; 
henkilöstömitoitukset, sisällöllisen kehittämisen tarve 
esim. psykososiaalisen työn vahvistaminen. Paine 
erityisesti virkasosiaalityössä ja lastensuojelussa. 
Asiakasmäärien kasvu. 

Virkasosiaalityössä uudistamisen tarvetta →
asiakaslähtöisyys, tehtävänsisällöt, palvelujen 
porrastus, vaikuttavuus ja tutkimukseen 
perustuva kehittäminen. Yhteisen työn tarve.

YTA-aluetasoinen Posken ammattilaisselvitys 
valmistunut (Kostamo-Pääkkö & Hiltula 2022), 
selvitys tuo näkyväksi sosiaalihuollon 
ammattilaisia koskevaa tämänhetkistä 
tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita mm. 
- ammattilaisten määrän ja sijoittumisen,

saatavuus ja pysyvyys, työhyvinvoinnin
näkökulmat, tehtäväkohtaiset palkat.

Rekrytointia vaikeuttaa eniten työn 
kuormittavuus, työn vaativuus, 
palkkaus ja sijainti. 
Pysyväisluonteista poistumaa erityisesti 
sosiaalityöntekijöiden osalta ja 
lastensuojelusta (tilanne yta-alueella 
huonoin Pohjois-Pohjanmaalla).
Eläköitymistä eniten Pohjois-
Pohjanmaalla vuoteen 2025 mennessä.
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 
eniten sosiaalityöntekijöiden avoinna 
olevia paikkoja suhteessa täytettyihin 
paikkoihin. (Posken selvitys 2022). 



Ammattilaisselvitys ppalueen ja yta:n osalta Nostoja ppalueen valmistelusta ja kehittämistarpeita

Vaihtuvuutta erityisesti sosiaalityöntekijöiden osalta, 

ei juurikaan vaikeuksia sosionomien rekrytoinneissa

Lastensuojelutyön kuormitus, laajat virkavastuut, 

vaativuus ja eettinen kuorma, lisääntyneet 

asiakasmäärät
Lastensuojelun haasteet ja poistumat Lastensuojelun kokonaisuudistamisen tarve, lapsen 

edun ensisijaisuus, perheiden kokonaisvaltainen tuki, 

laaja-alainen yhteinen työ
Yhdennetty työ Ammatillisen erikoistumisen tarve, onko työnjako 

sosiaalialan ammattilaisten kesken kohdillaan?
Terveyssosiaalityö sosiaalityöntekijä-painotteista ja 

työsuhteista työtä

Tehtävänkuvissa päällekkäisyyttä ja palvelujen 

porrasteisuudessa kehitettävää
Palkkauksen merkitys Mm. pitkien etäisyyksien huomioiminen, vaativuus
Monitoimijaisia työryhmiä ja työmenetelmiä käytössä Epätasaisuutta menetelmien käytössä ja 

tiimityökäytännöissä
Työhyvinvoinnin tilanteesta huolenaiheita Onko virkoja riittävästi, onko resurssi oikein 

kohdennettu, työtiloihin ja työoloihin liittyvät seikat?

Nostoja ja kehittämistarpeita

(Posken ammattilaisselvitys 2022)



Verkostot ja kumppanuudet, asiantuntijuuden vahvistaminen ja urapolut, työn 

joustavuus esim. etätyö
Ammattihenkilöiden välinen työnjako ja sijoittuminen 
Rakenteellinen työ (sosiaalihuoltoL 7 § ), yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja 

kehittäminen osana omaa työtä, asiantuntijuuden hyödyntäminen erilaisissa 

asiantuntijaryhmissä ja kehittämisfoorumeilla
Verkostotyökäytännöt ja toimintamallien uudistaminen; vaikuttavat yhteisen työn 

mallit käyttöön, menetelmien arviointi
Ennalta ehkäisevä työ ja reagointiherkkyys muuttuviin tilanteisiin, 

elämänvaiheittaisuus, ilmiöpohjaisuus
Posken (2022) selvityksen mukaan rekrytointia helpottaa tiimin kollegiaalinen tuki, 

kannustaminen oman työn kehittämiseen, työmäärän pitäminen kohtuullisena ja 

palkkaus
Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö mm. sosiaalityöntekijöiden koulutus Oulussa
Työn vaativuuden huomioiva palkkausjärjestelmä (palkkahaitari nyt Posken 

selvityksen mukaan 2600 €-4500 €)

Mitä 
tehdään?



Mitä 
tehdään?

Organisoitumisen vaikutus Yhteiset palvelut, alueelliset lähipalvelut
Ilmiöpohjaisuus ja kompleksisuus Integroituminen Ot-keskusyhteistyöhön
Sosiaalityöntekijöiden kokonaisresurssi Resurssin uudelleen kohdentamisen tarve
Työnjakojen täsmentäminen Sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit, 

kuntoutuksen ohjaajat
Toimialueilta tulleiden kehittämistarpeiden 

huomioiminen

Päätöksenteko-oikeuksien täsmentäminen

Yhteisasiakkuudet Palvelupolkutyöskentelyn jatkaminen
Ammatillinen tuki Konsultaatiokäytännöt, palvelujen porrastus
Ammatillinen johtaminen Lähiesihenkilötyön vahvistaminen
Päättäjien kiinnostus sosiaalialan 

erityiskysymyksiä kohtaan

Tiedolla johtaminen



Kiitos mielenkiinnosta!

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

@POPsote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

@pphyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi


