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Mitä sote-henkilöstövajeesta tiedetään?

Sote-alan henkilöstöä koskeva tietopohja on hajallaan ja sitä tuottavat 

monet eri toimijat ja omista lähtökohdistaan

• Tietopohjan tarkkuustaso vaihtelee

• Sote-alalla tiedon tulee kuitenkin olla tarkkaa (ammatti-, alue-, sektori-, ja 

palvelukohtaista), koska kyse lailla säädellyistä ammateista ja palveluista

• Kv-vertailun tulee myös olla mahdollista

Henkilöstövajeen syyt erittäin moninaisia ja ovat osin myös erilaisia eri 

ammateissa ja palveluissa

• Niiden tehokkaat ratkaisut siten myös ovat erilaisia ja eri toimijoiden käsissä

Näitä kaikkia on tarkasteltu ja tullaan tarkastelemaan



Sairaan- ja lähihoitajien uudet avoimet 

työpaikat 2006-2022



Mitä on tehty tähän mennessä tietopohjaa 

koskien?

• Sote-alan henkilöstötietoa koskien koottu tieto nykytilanteessa, 
tunnistettu tietopuutteet sekä yhteensovittamisen mahdollisuudet 

• Esiselvitys Tilannekuva- ja ennustetyö (tietopohja)

• Virkakäyttöön myös valmistunut ensimmäinen versio nykytilan tietopohjasta

• Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ja TEM työnvälitystilaston yhdistäminen

• TEM julkaissut työvoimatiekarttojen datan
• Kattaa eri toimialat ja myös sote-alan ammatit: https://tem.fi/tyovoimatiekartat

• Ennakoinnin tietopohjaa koottu yhteen
• Sote-alan ennakointitietoa tuottaa usea taho, kukin omiin tehtäviinsä, osin samoin ja osin eri 

tiedoin , määrittelyin ja menetelmin

• Tärkeä liittää yhteen henkilöstö- ja koulutustarpeen sekä väestön palvelutarpeen ennakointi

• Huomioitava muiden toimialojen henkilöstö- ja koulutustarve sekä kansallinen koordinaatio

https://stm.fi/documents/1271139/124151998/STM+-+Esiselvitys+-+Sote-henkil%C3%B6st%C3%B6n+riitt%C3%A4vyys+ja+saatavuus+-+Tietopohja+-+FIN140622.pdf/e24b2699-e711-8695-3e63-12a01ab586d1/STM+-+Esiselvitys+-+Sote-henkil%C3%B6st%C3%B6n+riitt%C3%A4vyys+ja+saatavuus+-+Tietopohja+-+FIN140622.pdf?t=1655373638784
https://tem.fi/tyovoimatiekartat


Miten parannetaan tietopohjaa ja ennakointia?
• Sote-henkilöstötietojen tiedonhallinta osaksi kansallista sote-

tietotuotantoa

• Sote-henkilöstötietojen tiedonhallinta liitetään osaksi uudistuvaa kansallista sote-

tietotuotantoa, joka  palvelee viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus- ja 

valvontatehtäviä. Vuodesta 2023 alkaen toiminta- ja taloustietojen tietotuotanto 

laajennetaan henkilöstötiedoilla. (STM Toivo-ohjelma)

• Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja koulutustarpeen ennakointi (SOTEHEN)

• VNTEAS-hanke 3/23-3/24), mallinnoksia jotka yhdistävät tietoja:

• Sote-alan palvelutarve ja sote-henkilöstö: määrä, koulutus, eläköityminen ym.  

• Sote-henkilöstö, muiden alojen työvoiman saatavuus ja julkisen talouden kestävyys

https://tietokayttoon.fi/-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkilosto-ja-koulutustarpeen-ennakointi-

sotehen-

Vuodesta 2024 alkaen tavoitteena pysyvä, riippumaton ja jatkuvasti 

kehittyvä kansallinen arviointitoiminto ja henkilöstö- ja koulutustarpeen 

ennakointi yhteistyössä THL:n ja muiden keskeisten tahojen kanssa

https://tietokayttoon.fi/-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkilosto-ja-koulutustarpeen-ennakointi-sotehen-


Hyvinvointialueen puheenvuoro

Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja, Pohde



Miten kehitetään koulutusta 
sekä kansainvälistä rekrytointia 
ja työperäistä maahanmuuttoa 

Sanna Hirsivaara, opetusneuvos, OKM

Katri Niskanen, johtava asiantuntija, TEM

Kommentteja voi laittaa  Teamsin keskustelu-palstalle



Paikan vastaanottaneet vuosina 2016-2022 yliopistojen sosiaali- ja terveysalalle suuntavissa tutkinnoissa. Vipunen 

Paikan vastaanottaneet

Tavoitetutkinto tai pääaine 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Farmasia, kandidaatti, osa

suorittaa myös proviisorin

tutkinnon

397 394 385 385 405 447 436

Psykologia, kandidaatti ja maisteri 251 254 249 249 288 337 393

Terveystieteet, kandidaatti ja

maisteri

341 312 325 283 336 380 402

Hammaslääketieteen lisensiaatti 182 182 184 180 181 187 193

Lääketieteen lisensiaatti 766 763 746 730 728 754 779

Yhteiskuntatieteen ja valtiotieteen

kandidaatti ja maisteri, pääaine

sosiaalityö **

279 ** 225 ** 234 ** 245 310 318

Yhteiskuntatieteen ja valtiotieteen

maisteri, pääaine sosiaalityö **

130 171 198 234 146 176

** Vuosien 2017-2019 luvuista puuttuu osa sosiaalityön paikan vastaanottajista, koska tieto ei ole

saatavana.



Paikan vastaanottaneiden määrät tutkinnoittain ammattikorkeakouluissa vuosina  2016–2022. Vipunen

Paikan vastaanottaneet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kaikki 
yhteensä

Apuvälineteknikko (AMK) 25 24 25 27 29 24 22 21 197
Bioanalyytikko (AMK): laboratoriohoitaja 
(AMK) 216 233 226 250 259 286 292 352 2 103
Ensihoitaja (AMK) 305 355 385 381 370 445 573 606 3 401
Fysioterapeutti (AMK) 522 750 725 685 684 779 864 876 5 841
Geronomi (AMK) 158 183 151 168 169 208 221 271 1 523
Hammasteknikko (AMK) 25 28 3 23 23 19 23 25 169
Jalkaterapeutti (AMK) 64 80 43 55 56 56 50 59 461
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 54 78 69 69 75 84 90 90 608
Kätilö (AMK) 165 270 274 237 250 236 231 260 1 908
Naprapaatti (AMK) 29 27 27 24 107
Optometristi (AMK): optikko (AMK) 47 81 87 84 88 83 79 88 636
Osteopaatti (AMK) 24 23 99 47 26 21 25 25 289
Röntgenhoitaja (AMK) 166 244 178 206 187 233 217 231 1 660

Sairaanhoitaja (AMK) 2 745 4 050 3 966 4 148 4 037 4 901 4 959 5 330 33 477
Sosiaali- ja terveysalan AMK, 
rikosseuraamusala 42 42 43 36 39 56 66 63 387
Sosionomi (AMK), sosiaaliala 1 808 2 683 2 691 2 753 2 745 3 140 3 390 3 773 22 791

Suuhygienisti (AMK): hammashuoltaja (AMK) 143 155 134 176 139 135 145 128 1 152
Terveydenhoitaja (AMK) 453 842 721 697 728 723 854 864 5 838
Toimintaterapeutti (AMK) 196 214 243 223 232 246 248 265 1 858
Yhteisöpedagogi (AMK) 351 385 369 380 462 486 621 613 3 630

Kaikki yhteensä 7 508 10 770 10 448 10 685 10 611 12 187 12 952 14 004 86 339



Ammatillinen koulutus, uudet opiskelijat
Ammatillisen koulutuksen 

terveys- ja hyvinvointialojen 

tutkintoon johtava koulutus, 

uudet opiskelijat
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

Terveys- ja hyvinvointialat 19 062 18 390 19 407 16 341 13 401 14 631 16 368 14 922

Terveys- ja hyvinvointi, 

yleiset koulutusohjelmat
72

Suun terveydenhuolto 48 51 57 48 48 42 33 30

Hoitotyö 13 923 13 830 14 532 12 453 11 211 12 096 12 987 12 276

Terveystekniikka, 

kuvantaminen ja 

bioanalytiikka

234 273 327 264 240 171 252 306

Kuntoutus 1 557 1 095 1 125 2 301 1 230 1 563 1 905 1 197

Farmasia 186 192 213 183 213 204 210 195

Vanhus- ja vammaistyö 330 390 273 342 273 243 648 624

Lastenhoito ja nuorisotyö 2 133 2 082 2 346 378 1-4 1-4 12

Sosiaalityö ja -ohjaus 579 477 537 372 180 309 321 303

Yhteensä 19 062 18 390 19 407 16 341 13 401 14 631 16 368 14 992

Uudet opiskelijat koulutusalan mukaan (taso 3)

- Ei sis. tutkinnon osaan/osiin tähtäävää koulutusta

- Luvuista poistettu kasvatus- ja ohjausalan sekä koulunkäynnin ohjauksen ap ja ip tutkinnot

- Sisältään tiedon vain yhteishaun kautta hakeneista ja paikan vastaanottaneista



Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen 

kehittäminen –hankkeen loppuseminaari

Aika: tiistai 14.3.2023 klo 13-16

Paikka: verkkoseminaari

Tervetuloa sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen –hankkeen 

loppuseminaariin. Seminaarin järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö ja 

sosiaali- ja terveysministeriö. Seminaarin tarkoituksena on esitellä hankkeen 

keskeiset ehdotukset ja käydä niitä koskeva keskustelu. Yhteisessä 

työpajakeskustelussa käsitellään ehdotusten toimeenpanoa ja hahmotellaan 

alan koulutuksen kehittämiseksi tarvittavia seuraavia askelia.



Kansainvälisten rekrytointien määrää on 

lisättävä

• Useissa sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmissä ulkomaisen työvoiman osuus on 
nykyisin n. 3-4 %. Kansainvälisen rekrytoinnin tarpeen on arvioitu olevan 
vähintään 10 % alan kokonaistarpeesta vuoteen 2030 mennessä  edellyttää 
loikkaa työyhteisöjen kansainvälistymisessä

• Kansainvälisiä rekrytointeja on jo edistetty monin keinoin:
• Toteutussuunnitelma laillistusprosessin ja sitä tukevan pätevöitymiskoulutuksen kehittämiseksi ja 

vakinaistamiseksi (+asiantuntijaryhmä työn jatkamiseksi)

• Kansainvälisten parhaiden käytänteiden esikuva-analyysi

• Lähtömaakoulutuspalvelutuotteen käynnistys EU/ETA-alueella

• Perheenyhdistämisen toimeentuloedellytyksen selvittäminen

• Tietopohjan vahvistaminen: VTV:n raportin lisäksi haastattelu- ja kyselytutkimus

• Tänään julkaistaan Vastuullisuussuosituksia sosiaali- ja terveysalan henkilöstön 
kansainväliseen rekrytointiin https://stm.fi/sotehenkilosto/ohjelma

• Kieliversiot ru ja engl myös tulossa.

https://stm.fi/sotehenkilosto/ohjelma


Kestävä kansainvälinen rekrytointi: tulevien 

vuosien toimenpidekokonaisuudet

• Pätevöitymispolut ja laillistaminen sujuvaksi

• Oleskelulupa joustavasti työntekijälle ja perheenjäsenille

• Yhteiskunnan palvelut helposti maahantulijan ulottuville, tuki 

asettautumiseen ja kotoutumiseen

• Kansainvälisen rekrytoinnin tuki – erityisesti toimet kolmansissa maissa

• Lähtömaakoulutuksen laajentaminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle (edellyttää sopimista 

kohdemaiden kanssa)

• Kielikoulutus lähtömaassa ja Suomessa

• Eettisen rekrytoinnin vahvistaminen

 Toimien laajuudesta ja resursoinnista linjattava poliittisesti



Miten parannetaan 

yhteistyötä ja työnjakoa 

Taina Mäntyranta, lääkintöneuvos, STM

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies, STM

Juha Luomala, sosiaalineuvos, STM

Kommentteja voi laittaa  Teamsin keskustelu-

palstalle



Yhteistyö ja työnjako

• Koulutusmääriä, KV-rekrytointia ei ole  mahdollista kasvattaa koko tarvetta vastaamaan

• Järjestämisen rahoitusmalli rajoittaa kustannusten nousua

-> Tarvitaan uusia toimintamalleja, työnjakoa ja yhteistyötä

• Sote-ammattihenkilöiden työ kohdennetaan koulutusta vastaaviin tehtäviin

• Avustavan ja tukipalveluhenkilöstön määrää lisätään sillä tavoin, ettei asiakas- ja 
potilasturvallisuutta vaaranneta eikä kelpoisuusvaatimuksia alenneta 



Työnjako iäkkäiden palveluissa

• Työjaon kehittäminen on aloitettu ikääntyneiden palvelujen 

henkilöstöstä 

• Kaikki vanhuspalvelulain tarjoamat vaihtoehdot henkilöstömäärän 

nostamiseksi tulisi ottaa käyttöön, jotta kasvavaan 

työvoimatarpeeseen voidaan vastata 

• Ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoidossa työskenteli 

toukokuussa 2022 yhteensä noin 37 600 työntekijää, joista
• 71 % lähihoitajia 

• 8 % prosenttia sairaanhoitajia 

• 6 % esimiestehtävissä 

• 8 % hoiva-avustajia (lähes 2 900)

• 7 % Kaikkien muiden ammattiryhmien edustajia (hoitoapulaiset yms.)



Työnjako, hoiva-avustajat

• Kasvavaan työvoimatarpeeseen on mahdollista osittain vastata lisäämällä hoidon 
ja huolenpidon tehtävissä avustavan henkilöstön määrää

• Suurimmat saatavuuden haasteet liittyvät lähihoitajiin

• THL:n Aikamittaus-hankkeen mukaan ympärivuorokautisessa hoidossa sekä lähi-
että sairaanhoitajilla yli 70 prosenttia asiakkaan kanssa tehtävästä työajasta 
kohdentuu arkitoiminnoissa, kuten päivittäisessä hygieniassa, pukeutumisessa ja 
ruokailussa, auttamiseen. 

-> Hoiva-avustajilla on mahdollisuus auttaa näissä toiminnoissa 

• Avustaviin tehtäviin suuntaava hoiva-avustajan tehtävänkuva on rakennettu 
mahdollistamaan lähihoitajien keskittyminen ammatillista osaamista vaativiin 
tehtäviin

• Hoiva-avustajien määrää ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä lisätään

-> koulutetaan 2500 hoiva-avustajaa lisää

• Tehdään linjaus hoiva-avustajien käytöstä kotihoidossa



Työnjako, muut kuin sote-ammattilaiset

• Myös muita kun sote-ammattilaisia voidaan hyödyntää  iäkkäiden 

palveluissa

• Lisätään sosiaalista toimintakykyä edistävän henkilöstön, kuten 

kulttuurialan koulutettujen, käyttöä asiakkaiden tarpeisiin 

vastaavan työntekijäpohjan laajentamiseksi

• Selvitetään mahdollisuudet yhtenäiseen linjaukseen, toteutetaan 

pilotteja ja yhtenäistetään valvontakäytäntöjä.



Julkaistaan tänään

• Lausuntopalvelussa ohjeluonnos: Ammattihenkilölainsäädännön 

soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakenteiden 

ja tehtäväjaon toimintamallien kehittämisessä;

• lausunnoilla 14.2.-8.3.2023 lausuntopalvelu.fi

• Ohjeen tueksi

• UKK: mitä eri sote- ammattilaiset voivat tehdä nykysäädösten puitteissa. Lisää 

kysymyksiä voi lähettää suomeksi tai ruotsiksi osoitteeseen sotetyonjako.stm@gov.fi

• Yhteistyö- ja työnjakomallit sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitystyö Nea Hellman

mailto:sotetyonjako.stm@gov.fi


Ammattihenkilölainsäädännön soveltaminen 

sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön 

tehtävärakenteiden ja tehtäväjaon toimintamallien 

kehittämisessä / STM:n tuleva ohje

Lähtökohtia:

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädäntö:

- varmistetaan ammattihenkilöiden ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, 

riittävä ammatillinen pätevyys ja valmiudet

- edistetään ammattihenkilöiden välistä yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista 

tehtävärakenteen muodostamista (jo lain tarkoituksessa)

- järjestetään ammattihenkilöiden valvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa. 



Lainsäädäntöpohja

ThAML: Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammatissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä 

koulutus, kokemus ja ammattitaito. Tämä ei kuitenkaan estä, jollei laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa 

toisin säädetä, laillistettuja, luvan saaneita tai nimikesuojattuja ammattihenkilöitä koulutuksensa, 

kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaisesti toimimasta toistensa tehtävissä silloin, kun se on perusteltua 

työjärjestelyjen ja terveyspalvelujen tuottamisen kannalta.

ShAML: Nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävissä voi toimia muukin henkilö, jolla on riittävä koulutus, 

kokemus ja ammattitaito. Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tehtävärakennetta ja tehtävien jakoa voidaan 

uudistaa ammattihenkilöiden osaaminen, ammattitaito ja koulutus huomioon ottaen, jollei laissa tai 

asetuksessa toisin säädetä, mikäli se on perusteltua asiakkaiden palvelutarpeiden, työjärjestelyjen ja 

sosiaalipalvelujen tuottamisen kannalta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarvittaessa tarkemmat säännökset sosiaalihuollon 

ammattihenkilöiden tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen ja työnjaon kehittämisestä.



Tehtävärakenteen kehittämisen tavoitteet ja 

periaatteet 

- Toimivalla työnjaolla voidaan parhaiten vastata asiakkaiden ja potilaiden 

tarpeisiin hyödyntäen kaikkien työntekijäryhmien ammatillista osaamista

- Henkilöstön tehtävärakenteen kehittämisellä parannetaan työn 

vaikuttavuutta ja tehokkuutta mutta myös houkuttavuutta

- Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työn kohdentaminen 

kunkin ammattiryhmän koulutusta vastaaviin tehtäviin. 

- Siksi avustavan ja tukipalveluhenkilöstön määrää on tarpeen lisätä sillä 

tavoin, ettei asiakas- ja potilasturvallisuutta vaaranneta eikä 

kelpoisuusvaatimuksia alenneta



Ammattihenkilöiden välinen tehtävien jako

- Ammattihenkilölait tarjoavat työnantajille jo nykyisin joustavuutta 
ammattihenkilöiden tehtävien yhteensovittamiseen ja työjärjestelyiden 
toteuttamiseen

- Työnantajilla on laaja harkintavalta ja mahdollisuudet hyödyntää joustavia 
työjärjestelyitä ammattihenkilöiden keskinäisessä työnjaossa ja 
toimintamalleissa.

- Tätä jouston mahdollisuutta rajoittavat ainoastaan tilanteet, joissa asiasta 
on toisin säädetty eli tehtävät ovat laissa tai asetuksessa säädetty 
nimenomaisesti tietyn tutkinnon tai ammattipätevyyden suorittaneen 
henkilön hoidettavaksi

- Työnantaja vastaa viime kädessä palvelujensa laadusta ja asiakas- ja 
potilasturvallisuuden varmistamisesta



Ammattihenkilöiden ja muiden välinen 

tehtävien jako

- Työnantaja voi hyödyntää nimikesuojatun ammattihenkilön tehtävien 

hoitamisessa ammattihenkilöiden lisäksi myös muuta henkilöstöä, jolla 

työnantaja on arvioinut olevan riittävä koulutus ja osaaminen kyseisiin 

tehtäviin

- Ammattihenkilölainsäädäntö koskee sosiaali- ja terveydenhuollon 

säännellyissä ammateissa toimimista eikä se siten sääntele muiden kuin 

ammattihenkilölainsäädännön tarkoittamien ammattihenkilöiden 

ammattitoimintaa

- Työnjaon ja tehtävärakenteen kehittämisen tavoitteena on kohdentaa 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työ kunkin ammattiryhmän 

koulutusta vastaaviin tehtäviin



Esimerkkejä 1: Toimintamalleista sote-

ammattihenkilöiden ja  tukipalveluiden 

henkilöstön välillä

Tukipalveluiden henkilöstö toimintayksikön omana toimintana tai ostettuna 

palveluna: apteekkipalvelut, välinehuollon palvelut, tarvikepalvelut, 

kuljetuspalvelut, aula- ja vahtimestaripalvelut, kiinteistöhuollon palvelut, 

logistiikkapalvelut, laite- ja tarvikepalvelut, pesula- ja puhtauspalvelut, 

ravitsemispalvelut jne.

Ruuanjako hoitajilta sairaalahuoltajille 

Hoitotarvikkeiden hyllytyspalveluiden siirto hoitajilta logistiikkapalveluille

Hoitovälineistön huoltoa hoitajilta välinehuoltajille ja hoitologistikoille 

Kiitos JHL, Kanta-Häme ja Varsinais-Suomi



Esimerkkejä 2: Toimintamalleja sote-

ammattihenkilöiden ja hallinnollisten 

tukipalveluiden henkilöstön välillä

Osastonsihteerit 

• Asiakkaan/potilaan palveluprosessin tiedon-/asiakirjahallintaa yhteistyössä 
ammattihenkilöiden kanssa

• Tekstinkäsittelyyn ja potilashallintoon liittyviä tehtäviä

• Tilastointitehtäviä (käyntikohtaiset koodaukset Hilmoa varten)

• Arkistopalveluita

• Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä

• Yleishallinnon ja asiakasmaksupalveluita

• Pilotteja suunnitellaan vuodelle 2023

• Kiitos JHL ja Jyty!



Esimerkkejä 3: Esihenkilötyön työnjaon 

kehittäminen

TYTE-hanke Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2022:

• osastonhoitajan tehtävänkuvasta tunnistettiin neljä tehtäväkokonaisuutta, 

jotka tulee irrottaa osastonhoitajan tehtäväkuvasta tulevaisuudessa

• toimistosihteerin työnkuvaan soveltuvat tehtävät, esim. tarviketilaukset

• henkilöstön äkillisiin poissaoloihin liittyvät rekrytointitehtävät

• työtehtävät, joiden sujuvaan suorittamiseen vaaditaan automatisointi ja 

digiratkaisujen kehittämistä (it-ongelmien ratkaiseminen)

• erilaisten korjaustöiden valvonta

Osastonhoitajan tehtäväksi jää usein tehdä erilaisista korjaustarpeista 

palvelupyynnöt sekä ottaa kantaa palvelun tarjoajan esittämiin lisäkysymyksiin 

liittyen korjaustöihin. Usein yksi korjauspyyntö johtaa useampiin palvelupyyntöihin 

sekä ja eri tahojen työskentelyyn korjaustyön loppuun saattamiseksi ja tällöin 

osastonhoitaja asettuu tehtävää koordinoivaksi tahoksi.



Miten parannetaan työn 

vaikuttavuutta

Tia-Maria Kirkonpelto, erityisasiantuntija, STM

Kommentteja voi laittaa Teamsin keskustelu-palstalle



Työn vaikuttavuuden parantaminen

• Strateginen kärki koskee digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntämistä, 
palveluiden yhteensovittamista ja monialaista yhteistyötä sekä vaikuttavuusperusteisuutta 
ja tiedolla johtamista. 

• Kärki tarkoittaa myös henkilöstöresurssien kohdentamista ja tehokasta hyödyntämisestä. 

• Näitä tavoitteita edistetään paitsi sote-uudistuksessa myös useassa muussa lähivuosina 
käynnissä olevassa ohjelmassa ja hankkeessa. 

• Erityisesti viedään eteenpäin sellaisia asioita, jotka vapauttavat sote-henkilöstön aikaa asiakas- ja 
potilastyöhön ja toiminnan ja osaamisen kehittämiseen. 

• Kärki koostuu osa-alueista;

1. Digitalisaatio ja sen edellyttämä osaaminen

2. Palveluiden yhteensovittaminen ja monialainen yhteistyö

3. Vaikuttavuusperusteinen ohjaus



Aloitettu ja jatketaan seuraavalla hallituskaudella 

(1/2)

• Digiratkaisuja ja -palveluita koskeva lainsäädäntö selkeäksi – puretaan digitalisaation ja 
teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen lainsäädännöllisiä esteitä (esim. teknologisten 
ratkaisujen käyttäminen ihmisen hoidon tukena kotona).

• Sote-henkilöstön digiosaamista ja -kyvykkyyttä lisätään alkavalla koulutus- ja 
kehittämiskokonaisuudella.

• Uusien digitaalisten ratkaisujen sekä digitaalisten työkalujen käyttöönottoa lisätään 
ja rahoitetaan. Samalla otetaan käyttöön uusia hoitoon ja palveluihin pääsyä nopeuttavia 
ja nykyistä asiakaslähtöisempiä toimintamalleja sekä kehitetään palvelujen 
saavutettavuutta (kuten asiakas- ja palveluohjauksen, ajanvarauksen, asioinnin ja 
etäpalvelujen, käyttöönottoa sekä näiden kansallista ohjausta).

• Ikääntyvien kotona asumista tukevan ja kotihoidon työtä helpottavan teknologian 
käyttöönottoa tehostetaan.



Aloitettu ja jatketaan seuraavalla hallituskaudella 

(2/2)
• Hyvinvointialueiden sote-ammattilaisten kirjaamiskäytäntöjä 

yhdenmukaistetaan sekä oppilaitoksia perehdytetään hyvään 

kirjaamiseen ja opetetaan erilaisten olemassa olevien 

tietojärjestelmien ja teknologian käyttöön.

• Koottu tieto eri ammattiryhmien työajan käytöstä 

suoraan/välittömään asiakas- ja potilastyöhön sekä välilliseen 

työhön; käytetään jatkovalmisteluun tavoitteena vähentää aikaa 

asiakas- ja potilastyön kirjaamiseen sekä hallinnolliseen työhön. 

• Viedään eteenpäin palveluketjujen ja -kokonaisuuksien 

määrittelyä sekä paljon palveluita tarvitsevien varhaista 

löytämistä.

• Otetaan käyttöön systemaattisesti asianmukaiset asiakas- ja 

potilassuunnitelmat yli organisaatiorajojen.

• Työn vaikuttavuuden parantamista ja vaikuttavuusperusteista 

ohjausta viedään eteenpäin koko sosiaali- ja terveysministeriön 

toimesta. 



Miten edistetään Hyvän työn 

edellytyksiä?

Kimmo Tarvainen, lääkintöneuvos, STM



SOTE-alalla fokuksessa on ihminen

Kuvalähde: 

Pexels



• Työn vaatimukset - Työn hallinnan puute

• Ammattiryhmien väliset erot sairauspoissaoloissa

• Stressi, Kiire, Työstä palautumisen puute

• Psykologisen turvallisuuden puute

• Vastuiden tai työnjaon epäselvyys

• Eettinen kuormitus

• Tietojärjestelmien toimimattomuus tai niiden 
ammattilaista työllistävä vaikutus 

• Prosessien sujuvuusongelmat

• Psykososiaalinen kuormittuminen

• Väkivalta- ja uhkatilanteet

• Johtamisen oikeudenmukaisuus

• Työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeus

• Asiakkaiden/potilaiden ongelmien monimutkaisuus

• Jne….

Sote-ammattilaisten työn haasteita…

Kuvalähde: 

Pexels



• Ei ole olemassa yhtä ainoaa keinoa

• Kullekin sote-alan työpaikalle 
tarvitaan yksilölliset ratkaisut, jotka 
toteutuvat työpaikan kaikkien 
toimijoiden yhteistyönä 

• Johto sitoutuu ja ohjaa

• Henkilöstö osallistuu ja on 
keskeisessä roolissa ratkaisujen 
löytämisessä

• Hyödynnetään työpaikan 
lakisääteisiä velvollisuuksia

• riskin arviointi

• työpaikkaselvitys

Moninaisiin haasteisiin moninaisia ratkaisuja

Kuvalähde: 

Pexels



Käytettävissä olevia toimivia malleja ja 

työkaluja 

• Työterveyslaitoksen tekemä koonti Tekojen 

torilla https://tekojentori.fi/toimintamallit 

• Hyvän työn edellytykset -sivustolle on koottu 

toimivia malleja ja työkaluja hyödynnettäväksi 

kaikilla sote-työpaikoilla

• Työkalut on kerätty ajankohtaisista 

kansallisista hankkeista ja ohjelmista, ja ne 

on luokiteltu sivustolle teemoittain
Kuvalähde: 

Pexels

https://tekojentori.fi/toimintamallit


Tutustu työkaluihin ja kokeilkaa omalla 

työpaikalla! https://tekojentori.fi/toimintamallit

https://tekojentori.fi/toimintamallit


Tärkeintä on lähteä liikkeelle ja toteuttaa 

ratkaisut yhdessä!

Kuvalähde: 

Pexels



Saatavilla tänään (15.2.) 

stm.fi/sotehenkilosto/ohjelma

• Strateginen tiekarttaohjelma (2022–2027) 

• Tämän seminaarin esitykset

• Kommentoitavaksi lausuntopalvelussa 14.2.-8.3. STM:n ohjeluonnos: 

”Ammattihenkilölainsäädännön soveltaminen”  ja sen tueksi

• UKK: mitä eri sote- ammattilaiset voivat tehdä nykysäädösten puitteissa

• Yhteistyö- ja työnjakomallit sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitystyö Nea Hellman

• Vastuullisuussuosituksia sosiaali- ja terveysalan henkilöstön 

kansainväliseen rekrytointiin

• Hyvän työn edellytysten koonti Tekojen tori -portaalissa



Päätössanat: Miten tästä 

eteenpäin? 

Jaska Siikavirta, johtaja, STM

• Työryhmätyöskentely päättyy maaliskuussa 2023, 
mutta ohjelmatyö jatkuu ja sen on jatkuttava

• Syksyllä
• Mediakampanja

• Jatkoseminaari


