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Sosiaali- ja terveysalan ikääntyneiden palveluiden toimialakartoitustulokset 

(Kymenlaakso, syksy 2021) 
 

Sosiaali- ja terveysalan ikääntyvien palveluiden toimialakartoituksessa haastateltiin kymenlaaksolaisia alan 

yrityksiä, yhdistyksiä ja muita työnantajia. Tavoitteena oli kartoittaa yritysten tilannetta, 

tulevaisuusnäkymiä sekä osaamis- ja rekrytointitarpeita ja -haasteita. Haastatteluja suoritettiin syys-

lokakuun 2021 aikana yhteensä 28 yrityksessä. Haastattelijoina toimi Kymenlaakson alueen oppilaitosten 

edustajia sekä TE-toimiston asiantuntijoita. 

Yleistä alasta 
Tässä toimialakartoituksessa sosiaali- ja terveysalan ikääntyneiden palveluihin lasketaan kuuluvaksi 

Tilastokeskuksen toimialaluokituksista seuraavat alat: 86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit, 87101 

Ikääntyneiden hoitolaitokset, 87301 Ikääntyneiden palveluasuminen, 88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja 

vammaisille, 88102 Ikääntyneiden päivätoiminta sekä 88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut. 

Toki ikääntyneille tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita myös muiden toimialaluokkien (esimerkiksi 

fysioterapia, lääkäriasemat yms.) piirissä, mutta iso osa niistä tuottaa palveluita myös muille 

asiakasryhmille. Tämän vuoksi edellä mainitut on jätetty tästä tarkemmasta rajauksesta pois. 

Sote-sektori on Suomelle erityisesti työllistämisnäkökulmasta merkittävä toimiala, Tilastokeskuksen vuoden 

2019 lukujen mukaan vanhuspalveluita tuottavalla alalla (toimialat 86 Terveyspalvelut, 87 Sosiaalihuollon 

laitospalvelut, 88 Sosiaalihuollon avopalvelut) oli 196 879 työllistä. Määrä on noussut viime vuosina, 

esimerkiksi vuodesta 2015 kasvua alan työllisten määrässä oli 11 %. Erityisesti kasvussa on ollut vanhusten 

ja vammaisten asumispalveluiden (+18 %) sekä vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalveluiden 

(+27 %) työllisten määrä. Suomessa sote-alan työllisten osuus kaikista työllisistä oli vuonna 2019 reilut 8 %. 

Kymenlaaksossa osuus oli suurempi, 11 %. Sote-ala kokonaisuudessaan on todella naisvaltainen ja 

Suomessa suurin naisten työllistäjä. TEM:n sote-toimialaraportin mukaan vuonna 2017 alan työntekijöistä 

87 % oli naisia. Ainoa miesvaltainen ammatti oli sairaankuljetuksen ensihoitaja. 

Ikääntyneiden palvelut ja kotihoito kattavat Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2019 -julkaisun mukaan 

koko sote-kustannuksista noin viidenneksen. Kotihoidon osuus on noin 6 % ja varsinaisten ikääntyneiden 

palveluiden osuus noin 14 %. Toki näiden lisäksi ikääntyneitä hoidetaan ja heille tuotetaan palveluita myös 

erikoissairaanhoidossa, vuodeosastoilla ja perusterveydenhuollossa.  

Uusimman Ammattibarometrin (II / 2021) mukaan sote-alan ammateissa Kymenlaaksossa kärsitään laajasti 

työvoimapulasta. Barometri ei erittele työtehtäviä erikseen ikääntyneiden palveluihin, mutta esimerkiksi 

Kotka-Haminan seudulla lähihoitajista on nostettu esiin erikseen vanhuspalveluiden työvoimatarve. 

Työhalukkaista lähihoitajista on paljon pulaa. Myös Kouvolan seudulla lähihoitajista on paljon pulaa. Muita 

Kymenlaakson sote-alan työvoimapula-ammatteja ovat Ammattibarometrin mukaan lääkärit (yleis- sekä 

erikois- ja ylilääkärit), hammaslääkärit, ylihoitajat ja osastonhoitajat, röntgenhoitajat, bioanalyytikot, 

sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, suuhygienistit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja välinehuoltajat. 

Myös esimerkiksi sosiaalityöntekijöistä (erit. aikuissosiaalityö) on kova pula.  

Työvoimapula näkyy erityisesti rekrytointivaikeuksina, avoimiin paikkoihin ei saada soveltuvia hakijoita. 

2021 julkaistun sote-toimialan näkymien mukaan työvoimapula on kärjistymässä. Eniten työvoiman 

saatavuusongelmia on ollut vammaisten ja ikääntyneiden palveluissa (lasten päivähoito jätetty tässä 

yhteydessä pois) ja valtaosa täyttymättömistä työpaikoista on ollut kunta-alan paikkoja. Vuonna 2020 yli 

puolet työntekijöitä hakeneista toimipaikoista oli kohdannut rekrytointiongelmia. Ongelma on tunnistettu 

valtakunnallisesti ja sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistetään monialainen työryhmä, jolla etsitään 

https://www.stat.fi/fi/luokitukset/toimiala/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162852/TEM_2021_02_t.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/141033/URN_ISBN_978-952-343-630-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://stm.fi/-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-henkiloston-riittavyyden-ja-saatavuuden-ohjelma-alkaa
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keinoja sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi. TEM:n sote-toimialaraportin mukaan 

rekrytointiongelmat ovat sote-alalla yleisempiä kuin toimialoilla keskimäärin. Haasteet rekrytoinneissa ja 

työntekijöiden saatavuudessa nousivat esiin myös tässä kartoituksessa ja niitä on avattu tarkemmin 

tulevaisuutta ja rekrytointitarpeita sekä rekrytointiongelmia käsittelevissä osioissa. 

TEM:n työnvälitystilaston mukaan TE-toimistoon oli ilmoitettu Kymenlaaksossa sote-alan (työpaikkatilastoja 

ei ole käytettävissä pelkistä vanhuspalveluiden toimijoista, joten sis. toimialat 86 Terveyspalvelut, 87 

Sosiaalihuollon laitospalvelut, 88 Sosiaalihuollon avopalvelut) uusia avoimia työpaikkoja vuonna 2020 

keskimäärin 151 kuukaudessa. Alan paikkojen osuus oli noin 14,0 % kaikista työpaikoista. Edellisen vuoden, 

2019, keskiarvon mukaan uusia paikkoja oli ollut auki suunnilleen saman verran, 150 kuukaudessa. 

Paikkojen osuus oli sen sijaan hieman pienempi, noin 11,7 % kaikista työpaikoista. Kymenlaaksossa alan 

paikkojen osuus on ollut suurempi kuin koko Suomessa (sote-alan paikkojen osuus Suomessa 2020: 9,9 %, 

2019: 8,2 %).  

Vuoden 2020 keskiarvon mukaan työttömänä tai lomautettuna on Kymenlaaksossa ollut kuukaudessa 551 

sote- tai kotipalvelualan työntekijää (Ammattinimikkeet: 1342 Terveydenhuollon johtajat, 1343 Vanhustenhuollon 

johtajat, 1344 Sosiaalihuollon johtajat, 2211 Yleislääkärit, 2212 Ylilääkärit ja erikoislääkärit,2221 Ylihoitajat ja 

osastonhoitajat, 2261 Hammaslääkärit, 2269 Muut luokittelematt. terveydenhuoll. erityisasiant., 3212 Bioanalyytikot 

(terveydenhuolto), 3214 Hammas- ja apuvälineteknikot, 3221 Sairaanhoitajat ym., 3222 Kätilöt, 3251 Suuhygienistit, 

3255 Fysioterapeutit ym., 3258 Sairaankuljetuksen ensihoitajat, 3259 Muut luokittelemattomat terveydenhuollon 

asiant., 3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym.,5321 Lähihoitajat, 5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta), 9111 

Kotiapulaiset ja -siivoojat). Se on reilut viisi prosenttia kaikista työttömistä. Vuonna 2019 osuus oli 

käytännössä sama (5,2 %). Koko maassa alan työttömien osuus kaikista työttömistä oli melko sama kuin 

Kymenlaaksossa (2020: 4,7 %, 2019: 5,2 %).  

Vuonna 2020 sote-alan työttömillä yleisin koulutustausta oli toisen asteen tutkinto (Kymenlaakso: 57,5 %, 

koko Suomi 53,7 %). Yleisin ammatti työttömien joukossa oli lähihoitaja (Kymenlaakso: 221 työtöntä/kk, 

koko Suomi: 6 396). Kaikkien sote-alan työttömien määrä oli Kymenlaaksossa noussut vuodesta 2019 

vuoteen 2020 noin kahdellakymmenellä prosentilla. Koko Suomessa tilanne oli heikompi, kasvua alan 

työttömien määrässä oli 27 %. Työttömyys onkin sote-alalla, ja erityisesti lähihoitajilla, melko yleistä. 

Lähihoitajat ovat suurin ammattiryhmä myös kaikkia sote-alan työllisiä (ei vain työttömät) tarkasteltaessa. 

Heitä oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 yhteensä 75 513. Sairaanhoitajia oli lähes yhtä paljon (71 

514). 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut toimialoittaisia koulutustarvearvioita vuoteen 2035 

(OEF:n koulutustarvekortit). Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveysalan työllisten määrä kasvaa hieman 

vuosien 2016 ja 2035 välillä. Kasvun ja jo tällä hetkellä täyttämättä olevien työpaikkojen lisäksi alalla on 

myös todella suurta poistumaa (yli 50 % työllisistä), joten uutta työvoimaa tarvitaan paljon. Uuden 

työvoiman tarve alalla vuosina 2017–2035 on 175 900 henkilöä. Terveyspalveluihin tarvitaan 105 500 

työllistä ja sosiaalipalveluihin 70 400. Terveyspalveluissa valtaosa työvoimatarpeesta keskittyy 

korkeakoulutettuihin (56 % AMK, 26 % ammatillinen, 18 % yliopisto), kun taas sosiaalipalveluiden puolella 

suurin osa tarvittavasta työvoimasta on toisen asteen suorittanutta (64 % ammatillinen, 27 % AMK, 6 % 

yliopisto, 3 % muu). 

Sosiaali- ja terveysalan kerrotaan kärsivän vetovoimaongelmista. Esimerkiksi lähihoitajan 

ammattitutkintoon on valtakunnallisesti haastavaa saada motivoituneita hakijoita. Vuonna 2021 sosiaali- ja 

terveysalan perustutkintoihin oli Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan koko Suomessa yhteensä 

4 953 ensisijaista hakijaa, kun aloituspaikkoja oli 5 382. Kymenlaaksossa tilanne oli tilastojen valossa 

hieman koko maata parempi, ensisijaisia hakijoita oli vähän enemmän kuin aloituspaikkoja (ensisijaiset 

hakijat: 129, paikat: 100). 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillisen%20koulutuksen%20ja%20lukiokoulutuksen%20yhteishaku%20-%20koulutusala.xlsb
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Ammattikorkeakoulutarkastelussa hakijoita on jo huomattavasti enemmän. Vuonna 2021 (kevään ja syksyn 

haut) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin Kymenlaaksossa järjestettäviin sosiaali- ja terveysalan 

tutkintokoulutuksiin oli 1 148 ensisijaista hakijaa. Aloituspaikkoja oli 427. Keskimäärin yhtä aloituspaikkaa 

kohden oli siis vajaa kolme ensisijaista hakijaa, kun ammatillisen koulutuksen puolella suhdeluku 

Kymenlaaksossa oli 1,29. (XAMKin hakutilastot) 

Sosiaali- ja terveysalaan ja sen sisällä ikääntyneiden palveluihin, kuten toki miltei kaikkeen muuhunkin, 

vaikuttaa moni murrostekijä. Esimerkiksi digitalisaatio ja teknologian kehitys, vihreä siirtymä, 

väestörakenteen muutos, yksilöllistyminen, kansainvälistyminen ja palvelullistuminen ovat jo muuttaneet 

alaa ja tulevat vaikuttamaan siihen myös tulevaisuudessa.  

Useampi haastateltu yritys kertoi sosiaali- ja terveysalalla elettävän tällä hetkellä murrosaikaa. Kaavailtu 

hoitajamitoitus, yleinen hoitajapula, alan vetovoimaongelmat sekä koronakriisin aiheuttamat jaksamis- ja 

työhyvinvointiongelmat iskevät päälle kovaa ja tällä hetkellä koetaan oltavan tietyllä tapaa 

odotustilanteessa. Myös digitalisaation mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat työn luonteeseen sekä 

osaamistarpeisiin paljon.  

Haastateltujen yritysten ajatuksia alan murroksesta ja tulevaisuudesta avataan tarkemmin raportin 

tulevaisuutta ja rekrytointitarpeita käsittelevässä osiossa. 

Haastatelluista yrityksistä 
Tilastokeskuksen mukaan sote-sektorilla (toimialaluokat 86 Terveyspalvelut, 87 Sosiaalihuollon 

laitospalvelut, 88 Sosiaalihuollon avopalvelut) oli Kymenlaaksossa vuonna 2019 yhteensä 572 yritysten 

toimipaikkaa. Kartoituksessa haastatellut yritykset (28 kpl) kattavat siis noin 5 % koko alueen 

yrityskannasta. Kymenlaakson sote-yrityksistä suurin osa (67 %) tuotti terveyspalveluita. Maakunnassa oli 

vuonna 2019 sote-alan työllisiä 6 634 henkilöä (Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto). Työntekijämäärällä 

mitattuna haastattelemamme organisaatiot kattavat Kymenlaakson sote-alan työllisistä 12 %. 

Kymenlaaksossa on sote-alan työllisiä alan yritysten toimipaikkoihin suhteutettuna koko maata enemmän 

(Kymenlaakso: 11,6 työllistä per toimipaikka, koko Suomi: 9,1 työllistä). Alan työllisistä vanhusten ja 

vammaisten asumispalveluiden tekijöitä on Kymenlaaksossa koko maata enemmän (Kym: 41 % Suomi: 22 

%). Muiden sote-toimialaluokkien työllisten osuus alalla on Kymenlaaksossa koko maata pienempi 

(terveydenhuollon laitospalvelut Kym: 39 %, Suomi: 48 %; sosiaalihuollon hoitolaitokset Kym: 4 %, Suomi: 

10 %, vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut Kym: 17 %, Suomi: 20 %). 

Sosiaali- ja terveysalan yritysten toimipaikkojen osuus kaikkien yritysten kymenlaaksolaisesta 

toimipaikkakannasta oli vuonna 2019 noin 5,3 %. Koko Suomessa vastaava osuus oli käytännössä sama, 5,4 

%. Viidessä vuodessa sekä koko Suomen että Kymenlaakson sote-alan yritysten osuus on kasvanut hieman 

(Suomi: 5,2 % → 5,4 %, Kymenlaakso: 4,8 % → 5,3 %). Koko Suomessa osuuden lisäksi myös alan yritysten 

lukumäärä on kasvanut, Kymenlaaksossa määrä on laskenut muutamalla. Vuodesta 2014 vuoteen 2019 

yritysmäärässä on Kymenlaaksossa laskua vajaa 1 %. Koko Suomessa kasvua on vajaa 5 %.  

Kartoittamistamme yrityksistä suurin osa on pienehköjä. Vajaassa puolessa (13 kpl) työntekijöitä on alle 

kaksikymmentä. Joukossa on myös useita yksinyrittäjiä. Yhdessä yrityksessä työntekijöitä on yli sata. 

Keskimäärin haastattelemissamme yrityksissä työskentelee 29 työntekijää. Luku pitää sisällään osa-

aikatyöntekijät, muttei esimerkiksi kausityöntekijöitä tai yrityksen listoilla olevia tuuraajia.  

Suurin osa haastatelluista yrityksistä tuotti hoiva- tai asumispalveluita ikääntyneille. Myös kotiapu oli 

yleinen yritystoiminnan muoto. Muutama haastateltu tuotti sosiaalipalveluita tai muistisairaille suunnattua 

toimintaa. Virikkeellinen toiminta, erilaiset palvelut ja mielekäs arki mainittiin useaan otteeseen 

yritystoiminnasta kerrottaessa. Yritysten lisäksi kartoituksessa on haastateltu myös julkisia työnantajia sekä 

yhdistyksiä. Maantieteellisyys on huomioitu yrityksiä valitessa, haastateltavia on eri puolilta Kymenlaaksoa. 

https://www.xamk.fi/koulutus/hakutilastot/
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Yritykset ovat myös monen ikäisiä, vanhin on perustettu 1940-luvulla ja uusin on vuodelta 2021. 

Haastatelluista organisaatioista on perustettu ennen vuotta 2000 vähän reilu puolet (15 kpl).  

Haastatelluissa yrityksissä työskenneltiin monenlaisissa tehtävissä, tärkeimpiä ammattinimikkeitä 

kysyttäessä yritykset listasivat 25 eri työtehtävää. Yleisimpiä työtehtäviä olivat lähihoitaja (25 yritystä 

mainitsi), sairaanhoitaja (19) ja hoiva-avustaja (13). Myös geronomin (7), laitoshuoltajan (5) ja sosionomin 

(5) töitä tehtiin useissa yrityksissä. Ravitsemistyöntekijät, siistijät ja hoitoapulaiset mainittiin kahdesta 

yrityksestä. Yksittäisiä mainintoja saivat monenlaiset työtehtävät muistiasiantuntijasta kokkiin ja 

puutarhurista yhdistysavustajaan. 

Nykyisen henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeet 
Haastattelussa kysyttiin yritysten nykyhenkilöstön lisä- tai jatkuvan kouluttautumisen tarpeista. 

Osaamistarpeisiin oli annettu kymmenen valmista vaihtoehtoa (1. Tuotteet ja palvelut, 2. Myynti ja 

markkinointi, 3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto, 4. Talousasiat, 5. Johtaminen, 6. Työhyvinvointi, 7. Kv-

osaaminen, 8. Yleiset työelämävalmiudet, 9. Tietotekniset taidot ja 10. Muu), joista kaikki paitsi kv-

osaaminen saivat mainintoja. Erityisesti tuotteisiin ja palveluihin ja niiden tuotantoon sekä tietotekniikkaan 

liittyvät taidot nousivat esiin, niihin liittyvät osaamisen kehittämistarpeet mainittiin haastatteluissa 

vähintään 15 kertaa. Myös muita, vaihtoehtoihin kuulumattomia osaamistarpeita oli paljon. 

1. Tuotteet ja palvelut (15 mainintaa) 
Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät osaamistarpeet saivat haastatteluissa paljon mainintoja (15 kpl). 

Lisäkoulutustarvetta oli erityisesti lähihoitajilla ja sairaanhoitajilla, mutta myös muilla ammattiryhmillä. 

Koulutustarvetta oli erityisesti erityisruokavalioihin ja rakennemuunneltuun ruokaan, yhdistysten väliseen 

yhteistyöhön sekä kotikuntoutukseen liittyen. Myös alan täsmäosaaminen ja siihen liittyvät osaamistarpeet 

nostettiin esiin muutamaan otteeseen. 

2. Myynti ja markkinointi (8 mainintaa) 
Myyntiin ja markkinointiin liittyen lisäosaamista tarvittiin etenkin itse yrittäjille. Myös erään yrityksen 

johtoryhmän jäsenille kaivattiin koulutusta myyntiin ja markkinointiin liittyen. Muutamasta yrityksestä 

korostettiin yksityisellä sektorilla toimimista ja sen ymmärtämistä, että tulot tulevat asiakkaiden kautta ja 

siksi myös myynnilliseen asenteeseen, hyvään asiakaspalveluun yms. tulee panostaa. 

3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto (18 mainintaa) 
Tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyvät osaamistarpeet liittyivät haastatelluissa yrityksissä erityisesti 

työntekijöiden osaamisen ylläpitoon ja alan työtehtäviin liittyvän täsmäosaamisen hankkimiseen ja 

parantamiseen. Muistisairausosaaminen ja muistisairaan kohtaamiseen liittyvät taidot mainittiin 

haastatteluissa 11 kertaa. Myös saattohoito-osaaminen sai 11 mainintaa. Lääkehoitoon - erityisesti 

ikääntyneiden lääkehoitoon - liittyvää lisäosaamistarvetta oli paljon (9 mainintaa). Useita mainintoja saivat 

myös haavanhoito (7), asiakaspalvelutaidot (6), (kesto-)katetrointi (5), psykiatria ja psykogeriatrinen hoito 

(5), kivunhoito (4), hygieniapassi (3), EA-täydennyskoulutus (3), ergonomiakortti (3), AVEKKI (2) ja pistokset 

(2). Diabetesosaaminen mainittiin yhdestä yrityksestä. 

4. Talousasiat (8) 
Talousasioihin liittyen lisäosaamistarpeita oli erityisesti yrittäjillä. Toivottiin välineitä kasvun 

mahdollistamiseen ja puhuttiin myös yleisemmin yrittäjyysosaamisen tärkeydestä. Eräs työnantaja toivoi 

lisäosaamista rahoitukseen liittyen ja tarve keskittyi erityisesti palkkatukityöllistämiseen sekä erilaisiin 

hankehakuihin. Muutama yksityinen toimija toivoi henkilöstöllensä laajemmin ymmärrystä siitä, että 

toimiakseen yritys tarvitsee tuloja, joita saadaan maksavilta asiakkailta.  
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5. Johtaminen (2 maininta) 
Johtamisosaamista kaivattiin erityisesti yrittäjyyteen liittyen. Myös palautteen antamisessa kehittyminen 

sekä parempi osaaminen opiskelijoiden ohjauksessa mainittiin. Yhdestä yrityksestä kerrottiin, että isossa 

organisaatiossa johtaminen on pirstaloitunutta ja se näkyy kaikilla johtamisen asteilla. Lähiesimiehet eivät 

pysty enää entiseen malliin huolehtimaan työn mielekkyydestä sekä tekijöiden kokemasta työn ilosta ja 

imusta. Osa alan ammattilaisista vaihtaa alaa tai ainakin työyhteisöä, koska ajatellaan, että tilanne ja 

työsuhteen puitteet ovat paremmat muualla. 

6. Työhyvinvointi (7 mainintaa) 
Työhyvinvointi koettiin tärkeäksi monessa organisaatiossa ja myös siihen liittyviä osaamistarpeita nostettiin 

esiin. Yleisen työhyvinvointiosaaminen lisäksi puhuttiin työyhteisötaidoista. Koronan kerrottiin 

vaikuttaneen hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Erityisesti hoitajan työ koetaan monesti raskaaksi ja 

jaksamisessa voi olla haasteita. Muutamasta yrityksestä kerrottiin, että heillä oli panostettu 

työhyvinvointiin ja työntekijöiden vaihtuvuus oli vähentynyt selvästi. 

7. Kv-osaaminen (ei mainintoja) 
Kansainvälisyyteen liittyviä koulutustarpeita ei yrityksistä mainittu. Kv-rekrytoinnit herättivät kuitenkin 

keskustelua ja kielitaidosta puhuttiin. Edellä mainittuja käsitellään tarkemmin alla omassa luvussaan 

(Kielitaito ja kv-rekrytoinnit). 

8. Yleiset työelämävalmiudet (14 mainintaa) 
Yleiset työelämävalmiudet mainittiin koulutustarpeena 14 kertaa. Tarvetta oli erityisesti nuorilla hoitajilla. 

Kaivattiin parempaa kykyä työelämässä toimimiseen sekä osaamisen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. 

Muutama yritys mainitsi tässä yhteydessä koulutustarpeen omaisten kanssa toimimisesta ja 

yhteistyötaidoista. Myös alan substanssiosaamisen koettiin kuuluvan yleisiin työelämävalmiuksiin ja sen 

kanssa oli kohdattu haasteita. 

9. Tietotekniset taidot (19 mainintaa) 
Koulutustarpeista eniten mainintoja saivat tietoteknisiin taitoihin liittyvät asiat, jotka mainittiin 19 kertaa. 

Tarvetta oli useammissa yrityksissä ja erilaisissa työtehtävissä - kuitenkin erityisesti lähihoitajan ja 

sairaanhoitajan töissä. Tietoteknisiä taitoja kerrottiin tarvittavan miltei jokaisessa työssä ja niiden merkitys 

on kasvanut. Erilaiset järjestelmät (RAI 4 mainintaa, LifeCare kaksi mainintaa, Kanta yksi maininta) koettiin 

haastaviksi ja niihin toivottiin lisäkoulutusta. Myös kirjaaminen yleisesti nousi koulutustarpeena esiin kolme 

kertaa. Useampia mainintoja saivat myös yleiset digitaidot. Palveluissa ohjaaminen ja siihen liittyvät 

digiasiat nostettiin niin ikään esiin. 

10. Muu (17 mainintaa) 
Edellä mainittujen lisäksi esiin tuotiin myös huima määrä muita koulutustarpeita. Aggressiivisen asiakkaan 

kohtaaminen ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy mainittiin viisi kertaa. Tiedottamiseen liittyvää 

koulutusta kaivattiin kolmesta yrityksestä. Hygieniahoitajan koulutus mainittiin kaksi kertaa. Eräs yritys 

toivoi työturvallisuuskoulutusta koko henkilöstölleen (40 hlöä).  

Yksittäisiä mainintoja koulutustarpeista saivat myös ikääntyneiden "lukeminen", lääkelaskut, 

viriketoiminnan ohjaus, kansansairaudet, alkusammutus, ammattiosaamisen vahvistaminen sekä yleiset 

alan täsmäkoulutukset. Eräs työnantaja kertoi heillä olevan jatkuva koulutustarve, jotta osaamista saadaan 

ylläpidettyä ja toisaalta pystytään oppimaan myös uutta. Tähän haastateltavan mielestä kuitenkin vastaa jo 

hyvin sairaanhoitopiirin järjestämät koulutukset. 
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Kielitaito ja kv-rekrytoinnit 
Osaamistarpeisiin liittyen haastatellut saivat myös kertoa vaadittavasta kielitaidosta ja sen merkityksestä. 

Kaikki haastateltavat mainitsivat suomen kielen osaamisen olevan tärkeää. Muutama kertoi auttavan 

taidon riittävän avustavissa tehtävissä sekä mahdollisesti palkkatukityöllistettäessä. Yhdessä yrityksessä oli 

maahanmuuttajataustaisille työntekijöille otettu käyttöön kielikylpytoimintaa suomen kielen osaamisen 

vahvistamiseksi. Pääsääntöisesti kielitaidon tuli kuitenkin olla jo rekrytointivaiheessa hyvää. Yksi haastateltu 

mainitsi myös erityistarpeena selkosuomen osaamisen.  

Muista kielistä mainintoja saivat venäjä (6), ruotsi (5) ja englanti (4). Erityisesti venäjän kielen taidon 

merkityksen ennakoitiin myös kasvavan tulevaisuudessa. Muutenkin monikielisyys ja monikulttuurisuus 

koettiin tulevaisuudessa kasvaviksi trendeiksi myös ikääntyneiden palveluissa. Asiakaskunta 

monikulttuuristuu, kun maahanmuuttajataustainen väestö vanhenee. Yksi haastateltu kertoi heidän olevan 

mukana hankkeessa, joka on suunnattu maahanmuuttajataustaisille vanhuksille. Sen myötä on 

mahdollisesti perusteilla oma yksikkö maahanmuuttajataustaisille, jossa on tavoitteena yhteisöllisyyden 

kasvattaminen. 

Haastatellut olivat melko kv-suuntautuneita. Työnantajista seitsemän oli jo tähän mennessä rekrytoinut kv-

taustaisia ja 13 kertoi olevansa kiinnostuneita kv-rekrytoinneista. Suurimpana vaikuttavana tekijänä oli 

työntekijäpula ja siihen reagoiminen. Osa harkitsi rekrytoimista suoraan ulkomailta ja osa keskitti 

huomionsa jo Suomessa oleviin kv-taustaisiin työntekijöihin. Erityisesti ruokahuoltoon ja siivoustöihin oli 

rekrytoitu ulkomaalaistaustaisia tekijöitä. Hoitajien tehtävissä erilaiset lupa-asiat sekä kirjaamistaito olivat 

aiheuttaneet haasteita. Haasteena oli koettu myös ulkomaalaisen työvoiman siirtyminen pk-seudulle tai 

muihin suurempiin kaupunkeihin.  

Kielitaito (suomi) koettiin erittäin tärkeäksi myös kv-rekrytoinneissa ja mikäli työvoiman hankintaa tehdään 

ulkomailta, tulisi haastateltujen mielestä suomen kielen opiskelu aloittaa jo lähtömaassa. Kuitenkin myös 

hyvän asenteen merkitystä korostettiin - kielen kyllä oppii, jos halua on. Useampi työnantaja oli valmis 

panostamaan ulkomailta rekrytoimiseen. Yhteistyötä oli tehty myös KSAOn S2-opiskelijoiden kanssa. 

Tulevaisuus & rekrytointitarpeet 
Haastatteluissa kysyttiin haastateltavan arviota toimialan suhdannetilanteesta vuoden kuluttua. Suurin osa 

kysymykseen vastanneista arvioi tilanteen positiiviseksi, muutamat ennakoivat tulevaa laskukautta (8 % 

nousu alkaa, 8 % nousukausi, 46 % nousukausi jatkuu, 27 % korkeasuhdanne, 12 % laskukausi alkaa).  

Hyvää suhdannetta perusteltiin kasvavilla vanhusikäluokilla ja jatkuvasti kasvavilla yksityisten palveluiden 

tarpeella. Julkisen puolen pitkäaikaispaikkojen jonotusajat ovat myös todella pitkät ja ihmisten tulee pärjätä 

kotona. Ostopalveluja tullaankin jatkossa käyttämään enemmän. Tämän vuoksi asiakkaiden määrä tulee 

kasvamaan ja mikäli hintataso on kohdallaan, ollaan haastateltujen mukaan hyvässä suhdanteessa.  

Eräs yritys kertoi, että alan tilanne on ollut jo jonkun aikaan melko tasainen, eikä suuria mullistuksia ole 

näköpiirissä. 

Positiivista suhdanne-ennakointia varjosti työvoiman saatavuus, jonka koettiin haastavan 

toimintaedellytyksiä jo nyt. Myös koronatilanteen kerrottiin vieneen resursseja ja vaikeuttaneen jo 

ennestään työvoimapulasta kärsineen alan toimintaa. 

Heikompaan suhdanne-ennakointiin kerrottiin vaikuttavan myös kotihoidon suosiminen ja resurssien 

käyttämättömyys tehostettuun palveluasumiseen. Hoivan tarpeen kerrotaan olevan olemassa, mutta 

paikkoja saatetaan jopa pitää keinotekoisesti tyhjillään. Samanaikaisesti paikkoihin on todella pitkät 

jonotusajat. Muutaman haastatellun mukaan kotihoito kuormittuu, erikoissairaanhoidossa tai 

kotiutusyksiköissä hoitoajat venyvät ja entistä huonokuntoisempia pidetään väärissä yksiköissä. 
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Alaan vaikuttavat trendit, tulevaisuuden osaamistarpeet 
Haastatellut yritykset ennakoivat tulevaa muutenkin kuin vain suhdanteen osalta. Haastatteluissa kysyttiin 

tarkempia kysymyksiä kahdesta suuresta työhön vaikuttavasta ilmiöstä, ekologisesta kestävästä 

kehityksestä ja digitalisaatiosta. Niihin pureudutaan syvemmin alla omissa luvuissaan.  

Digitalisaation ja ekologisen kestävän kehityksen lisäksi työnteon tapoja, osaamis- ja työvoimatarpeita ja 

toimialojen tulevaisuuksia murtaa ja muuttaa toki moni muukin ilmiö. Väestömme vanhenee ja 

väestörakenteemme muuttuu muutenkin (maahanmuutto, kaupungistuminen, eläkeläisten parempi 

toimintakyky, toisaalta pidempään elävät ja monisairaammat vanhukset), alusta- ja jakamistalous vaativat 

uudenlaisia toimintamalleja, yhteiskuntamme on muuttunut yksilökeskeisemmäksi ja kaivataan suoraan 

itselle tai omalle yhteisölle räätälöityjä tuotteita ja palveluita. Tuotteiden ohessa – tai jopa sijaan – yhä 

useammin myydään ja kehitetään palveluita. Elämyksellisyys ja merkityksellisyyden kokemukset arvotetaan 

tärkeiksi ja hyvinvoinnista ja elämänlaadusta puhutaan paljon. Globalisaatio, kansainvälistyminen, 

monipaikkaisuus, erilaisten verkostojen tärkeys, inhimillisten taitojen korostuminen, luovuuden ja 

innovaatioiden merkityksen kasvaminen - ilmiölistaa voisi jatkaa liki loputtomiin. Edellä kuvatut 

muutosilmiöt myös linkittyvät vahvasti toinen toisiinsa. Voi olla mahdotonta tunnistaa mikä on seurausta 

mistäkin ja tekijät yhdessä muodostavat taas uudenlaisia ilmiöitä. 

Väestön kansainvälistyminen on lisääntyvä trendi, joka näkyy erityisesti kasvukeskuksissa. 

Kansainvälistyminen näkyy myös sote-alalla, sekä henkilöstössä että asiakaskunnassa. 

Maahanmuuttajataustaisten rekrytoinnit voidaan nähdä yhtenä ratkaisuna esimerkiksi hoitajapulaan ja 

siihen liittyen onkin monenlaista viritteillä eri puolilla Suomea. Myös tässä kartoituksessa haastatelluissa 

yrityksissä oli jo kokemusta kv-taustaisten henkilöiden rekrytoinneista. Toisaalta asiakaskunnan oli jo 

huomattu kansainvälistyvän ja etenkin venäjän kieltä tarvittiin paljon. Tulevaisuudessa 

maahanmuuttajataustaisenkin väestön vanhetessa asiakaskunta monikulttuuristuu entisestään. 

Organisaatioiden kokemuksia ja ajatuksia avattiin tarkemmin edellä Kielitaito ja kv-rekrytoinnit -otsikon 

alla. Sote-alan kansainvälisyyteen liittyen mielenkiintoinen huomio on myös ulkomailla alaa opiskelevien 

suomalaisten suuri määrä. Esimerkiksi lääketiedettä opiskelee Lääkäriliiton mukaan ulkomailla noin 1 200 

suomalaista ja määrä on kasvanut myös korona-aikana. 

Maahanmuuttajataustaisten vanhusten lisäksi asiakaskunta ikääntyneiden palveluissa moninaistuu 

entisestään. Tulevaisuudessa tullaan kohtaamaan yhä useammin esimerkiksi sateenkaarisenioreita.  

Väestörakenteen muutokseen liittyy olennaisesti väestön ikääntyminen ja keskittyminen kaupunkeihin. 

Tämä luonnollisesti vaikuttaa suoraan ikääntyneiden palveluiden toimialaan. Väestö vanhenee koko 

Suomessa, mutta Kymenlaaksossa väestö on vielä koko maata iäkkäämpää. Tilastokeskuksen mukaan 65 

vuotta täyttäneiden osuus oli vuonna 2020 Kymenlaaksossa 29 %, kun se koko Suomessa oli 23 %. Väestön 

keski-ikä oli Kymenlaaksossa 47 vuotta ja koko Suomessa 43 vuotta. Hoivan tarve ei siis tule vähenemään, 

vaan kasvaa entisestään. Väestörakenteen murrokseen liittyy myös sote-alalta eläköityvien suuri määrä. 

Samanaikaisesti kun Kymenlaakson väestö eläköityy ja vanhenee, nuoret ikäluokat pienevät. Jo käsillä 

olevan sote-alan työntekijäpulaan onkin entistä vaikeampaa vastata. Työnantajia huolestuttavat myös 

hoitajamitoitukseen liittyvät lakiuudistukset. Toisaalta eläköityvät ja eläkkeellä olevat ovat monesti 

hyväkuntoisia ja toimintakykyisiä. Voisiko sote-alan eläkeläiset nähdä myös työvoimareservinä? 

Sote-alalla lisääntyvänä trendinä on myös kiinnostus alanvaihtoon. Alanvaihtohaaveet ovat yleisiä monissa 

tehtävissä ja myös vanhustyöntekijöiden työn lopettamisaikeet ovat yleistyneet voimakkaasti Suomessa. 

Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen tutkimuksessa selvisi, että vanhusalan sote-työntekijöistä vuonna 2015 

jo kaksi viidestä kertoo harkinneensa työnsä jättämistä, kun kymmenen vuotta aiemmin osuus on ollut noin 

neljännes. Samanaikaisesti lopettamisaikomusten kanssa myös työn kuormittavuuden kokemukset ovat 

lisääntyneet. Eniten lopettamisaikeita lisäsi psykofyysinen kuormitus. Myös kokemus siitä, ettei oma työ ole 

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/latvia-nousi-suosituimmaksi-maaksi/
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2021/04/tyon-kuormittavuus-saa-vanhustyontekijat-harkitsemaan-tyonsa-lopettamista
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mielekästä (liikaa kirjaamista, ei tarpeeksi tukea lähijohdolta), lisäsi aikeita työn lopettamiseen. Osassa 

arvioita (Tehy 2021) alanvaihtoa on harkinnut jopa 90 % hoitajista. 

Kaupungistuminen ja toisaalta iäkkäiden henkilöiden jääminen maaseudulle voi aiheuttaa jatkossa 

lisähaasteita työntekijöiden saatavuudelle ja palveluiden saavutettavuudelle. Haasteeseen on melko 

vaikeaa vastata myöskään kansainvälisillä rekrytoinneilla, sillä kv-taustaisen työntekijäkunnan on huomattu 

suuntaavaan pääkaupunkiseudulle ja muihin isompiin kaupunkeihin. Teknologiset innovaatiot tuonevat 

tähän helpotusta, mutteivat ratkaisse koko ongelmaa.  

Monialaisuus ja toimialoja ja toimintatapoja yhdistelevä työ on kasvava trendi, joka vaikuttaa myös sosiaali- 

ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Jo nyt haastattelemissamme yrityksissä oli nähtävissä esimerkiksi 

vanhus- ja vammaispalveluiden yhdistämistä. Myös monessa suunnitteilla olevassa rekrytoinnissa toivottiin 

työnhakijalta taitoa ja kiinnostusta yhdistellä erilaisia osaamisalueita; esimerkiksi taito kehittää virikkeellistä 

ohjattua toimintaa, mutta suoriutua myös perushoivasta nostettiin useampaan otteeseen esiin. Myös 

erilaiset muistiasiantuntijoiden tehtävät, joissa yhdistyvät monenlaiset osaamisalueet, tullevat yleistymään 

lähitulevaisuudessa. Toisaalta kaivataan yhä enemmän erityisosaamista (saattohoito, muistisairaudet, 

apuvälineet, mielenterveystyö, kuntoutus), mutta toisaalta myös kykyä tehdä yhteistyötä, jakaa osaamista 

ja yhdistellä erilaisia osaamisalueita (gerontologinen sosiaalityö, monialainen kuntoutus, 

turvallisuusteknologia, rakennusalan osaaminen, kulttuurihyvinvointi). 

Jotta yllä kuvattuihin ilmiöihin ja niiden aiheuttamiin muutoksiin pystyy vastaamaan, tulee ideoida 

uudenlaisia ratkaisuja ja palveluita sekä yhdistellä erilaisia osaamisia ja toimintoja. Toimialarajat ylittävä 

yhteistyö ja esimerkiksi palvelumuotoilu ovat erittäin tärkeitä kehitettäessä yritysten toimintaa. 

Organisaatioille olisi tärkeää olla halukas vastaamaan asiakas- ja sidosryhmärajapinnasta tuleviin haasteisiin 

ja kehittämään ratkaisuja rohkeasti ja eteenpäin suunnaten. 

Suomi ikääntyy globaalisti verrattain varhain. Ikääntyneiden palveluiden toimialalla ja siellä kehitetyillä 

innovaatioilla ja uusilla toimintatavoilla onkin paljon vienti- ja kasvupotentiaalia. Ikääntymisen trendin 

tulevat kohtaamaan myös nykyiset kehittyvät, nuorehkon väestöpohjan maat. 

OPH:n Osaamisen ennakointifoorumi on listannut tulevaisuuden osaamistarpeita toimialoittain 

(Osaamiskortit 2035). Sote-alalle (terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut) kasvaviksi osaamistarpeiksi on 

nostettu erityisesti digitaalisuuteen ja teknologiaan (digitaalisten alustojen hyödyntämisosaaminen, 

digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisosaaminen, digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot, etä- ja 

virtuaalipalveluiden hallinta, hyvinvointiteknologian laaja tuntemus ja hallinta, robottiteknologian 

käyttötaidot), ihmistaitoihin (asiakaslähtöinen palveluiden kehittämisosaaminen, asiakaspalvelutaidot, 

esiintymistaidot, ryhmätyöskentelytaidot, verkosto-, kumppanuus- ja sidosryhmäosaaminen, 

vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot, yhteistyötaidot), oman työn- ja elämänhallintaan 

ajanhallintataidot, henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen, itseohjautuvuus, oppimiskyky, 

paineen sietokyky, reagointikyky) sekä yleiseen osaamiseen, henkilökohtaisiin taitoihin tai ilmiöihin liittyviä 

tarpeita (eettisyys, monikulttuurisuustaidot, työhyvinvointiosaaminen, ympäristöosaaminen). 

Yleisesti voinee sanoa, että tulevaisuudessa kaivataan yhä enemmän kykyä jatkuvaan oppimiseen, 

yhteistyöhön, oman alan sekä työn muutoksen kehityskulkujen seuraamiseen ja murroksessa mukana 

pysymiseen. Osaamista hankitaan sekä itsenäisesti että virallisia reittejä (esim. oppilaitokset) pitkin. 

Jatkuvan oppimisen taitoja, omaa asennetta ja kykyä kehittää omaa toimintaa pidettiin myös 

haastatelluissa yrityksissä tärkeänä pelkän substanssiosaamisen rinnalla.  

Ekologinen kestävä kehitys 

Haastatelluilta yrityksiltä kysyttiin, miten ekologinen kestävä kehitys on näkynyt tai näkyy yrityksen 

toiminnassa, ja millaisia tarpeita (esimerkiksi osaamiseen tai rekrytointeihin liittyen) yrityksellä on ilmiöön 

https://www.tehy.fi/fi/blogi/alan-vaihtoa-harkitsee-jopa-90-hoitajista
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf
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liittyen ollut tai tulee olemaan. Muutama yritys mainitsi, ettei ilmiö näy heillä, ja muutama, että ekologisuus 

näkyy merkittävänä tekijänä kaikessa toiminnassa, on osa arkea ja henkilöstön kaikessa toiminnassa 

korostetaan kestävyyttä. Suurin osa haastatelluista tunnisti ilmiön ja vastaukset olivat jotakin edellä 

mainittujen väliltä. Osalla oli käytössä esimerkiksi omia ympäristöohjelmia tai kestävän kehityksen 

toimintamalleja. 

Selvästi yleisimmät ekologisuuteen liittyvät teot haastatelluissa yrityksissä olivat kierrätykseen ja 

jätemäärän minimoimiseen liittyviä. Haastatelluista 86 % kertoi tähän liittyvistä toimista. Varsinaisen 

kierrättämisen lisäksi yrityksissä oli keskitytty myös lisäämään tietoutta jätteiden lajittelemisesta. Asukkaille 

oli pidetty kierrätysinfoja ja vanhusten kanssa oli harjoiteltu lajittelua ja tuoteselosteiden lukemista. Eräs 

kotikäyntejä tekevä yrittäjä kertoi huolehtivansa vanhusten kotitalousjätteen kierrätyksestä ottaen 

lajiteltuja jätteitä mukaansa ja vieden niitä yleisiin kierrätysastioihin, mikäli sellaisia ei asiakkaiden 

asuinpaikoissa ole. 

Ruokahävikkiin oli kiinnitetty huomiota neljänneksessä haastatelluista organisaatioista. Osassa se oli saatu 

käytännössä nollaan. Yksi haastatelluista kertoi, että heillä myydään ylijäämäruokaa henkilöstölle. Ruokaan 

liittyen eräässä yrityksessä kerrottiin käytettävän luomua ja toisessa hyödynnettävän lähiruokaa. Myös 

omat omenapuut ja marjapensaat olivat käytössä. Ekologisuus näkyi myös muina arjen valintoina. 

Esimerkiksi lääkejakeluun oli tehty muutoksia useammassa yrityksessä, Muutama kertoi lääkkeet jaettavan 

paperisista kipoista, osassa oli käytössä asiakkaiden omat dosetit.  

Ekologisiin vaihtoehtoihin ja valintoihin oli kiinnitetty huomiota myös pohdittaessa liikkumista. Yleisesti 

turhaa kulkemista vältettiin ja esimerkiksi etäyhteydet olivat käytössä. Eräs haastateltu kertoi 

matkustamisen vähentyneen. Aiemmin erityisesti esihenkilön aikaa oli kulunut matkustamiseen. Yhdessä 

yrityksessä käytettiin hybridiautoa, toisessa kaasuautoja. Eräs kertoi heillä käytettävän talojen välillä 

liikuttaessa työpolkupyöriä.  

Vajaa viidennes haastatelluista kertoi ottavansa ekologisuuden huomioon hankinnoissaan. Huomiota 

kiinnitettiin laajemmin myös kulutustapoihin. Tarviketilauksiin oli kiinnitetty huomiota ja kulutusta 

järkevöitetty, tavarahankintoja oli myös tehty keskitetysti. Hankintoja kerrottiin tehtävän harkiten pitkällä 

aikavälillä tarkoituksenmukaisuus, pitkäikäisyys ja käyttökelpoisuus huomioiden. Esimerkiksi ennen 

kalustehankintoja pohdittiin voidaanko kalusteita korjata ja kunnostaa ennen uusien hankkimista. 

Muutamat yritykset kertoivat käyttävänsä leasing-sopimuksia.  

Huomiota kiinnitettiin myös energiatehokkuuteen, käytettävän energian laatuun ja esimerkiksi 

hiilijalanjälkeen. Sähkö- ja lämmityssopimukset olivat vihreitä useammissa yrityksissä, valaistuksia oli 

muutettu ledeiksi tai muiksi ekologisiksi vaihtoehdoiksi, turhaa veden valuttamista vältettiin, lämmitys 

pyrittiin pitämään oikeellisena ja energiaa pyrittiin säästämään esimerkiksi sammuttamalla valoja tai 

pesemällä omassa pyykkituvassa vain täysiä koneellisia. Uutta rakennettaessa valittiin pienen hiilijalanjäljen 

rakennusmateriaaleja ja suosittiin pitkäkestoisia materiaaleja. Ajattelu oli käännetty pitkälle tulevaisuuteen 

ja tavoitteena oli, ettei korjaustarpeita ilmenisi niin usein. 

Moni kartoitetuista yrityksistä nivoi digitalisaation ja ekologisuuden yhteen. Etäyhteydet olivat vähentäneet 

turhaa matkustamista ja paperin kulutusta oli saatu vähennettyä. Sähköiset järjestelmät olivat laajalti 

käytössä, kalenterit oli sähköistetty, turhaa kopioimista vältettiin ja tarvittavat tulostukset hoidettiin 

kaksipuolisesti. Kolme haastatelluista kertoi pyrkivänsä täysin paperittomaan toimintaan.  

Viidennes haastatelluista kertoi, että heillä ei ole ekologisuuteen liittyviä tarpeita. Muutamilla tarpeet 

liittyivät toiminnan digitalisoimiseen - esimerkiksi uusien järjestelmien ja toimintatapojen, kuten sähköinen 

laskutus ja digiviestintä, käyttöönottoon. Yksi haastateltu kertoi suurten linjausten tulevan katto-

organisaatioista, mutta uumoili esimerkiksi sähköautojen yleistyvän työkäytössä tulevaisuudessa. 
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Suurimmalla osalla haastatelluista ekologiseen kestävyyteen liittyvät tarpeet olivat osaamiseen, 

koulutukseen ja perehdyttämiseen liittyviä. Kerrottiin, että henkilöstö tullaan luultavasti kouluttamaan 

uusista tiloista ja niistä huolehtimisesta, jotta ne säilyvät ja pysyvät hyvinä. Uusien työntekijöiden 

perehdyttäminen ja vanhojen työntekijöiden osaamisen ylläpitäminen koettiin monessa organisaatiossa 

hyvin tärkeäksi ja sen kerrottiin vaativan välillä muistuttelua ja kertaamista. Kestävä kehitys oli osa usean 

haastatellun työnantajan perehdytysohjelmaa.  

Tarkempina tarpeina esiin nousi koulutus inkontinenssituotteiden valinnasta ja arvioinnista. Myös 

tuotetietoisuuden lisääminen on tärkeää. Hoito- ja tukipalveluhenkilöstön lisäksi ekologisuuden 

huomioiminen ja osaamisen lisääminen koettiin olennaiseksi etenkin ateriapalveluissa. Eräs yritys kertoi 

ottavansa rekrytoinneissa huomioon, että työnhakija jakaa saman ekologisen ajattelumallin. 

Haasteita ekologisen kestävyyden toteuttamiselle sote-alalla tuovat erityisesti kertakäyttötuotteet ja 

syvälle iskostunut kertakäyttökulttuuri, henkilöstön vaihtuvuus ja sen aiheuttamat tiedonkulun katkokset, 

erityisjätteet ja niiden käsittely sekä suuri energiankulutus.  

Digitalisaatio 

Digitalisaation merkitys ja vaikutus tunnistettiin haastatelluissa yrityksissä melko laajasti ja kahta 

haastateltua lukuun ottamatta se oli vaikuttanut organisaation toimintaan. Suurin osa vastaajista koki työn 

sähköistymisen helpottaneen työn tekemistä, osalla taas kokemus oli päinvastainen ja esimerkiksi 

kirjaamisen koettiin olevan pois itse hoitotyöstä. 

Vastaajat, jotka kertoivat, ettei digitalisaatio näy organisaatiossa, kertoivat, ettei heillä ole siirrytty 

sähköisiin kirjausjärjestelmiin tai sähköisen kalenterin käyttöön. Molemmat kokivat dokumentoinnin ja 

ajanhallinnan toimivan mainiosti ja palvelevan myös omaisia. Tiedonkin kerrottiin liikkuvan paremmin ja 

olevan kaikkien asianosaisten käytössä, kun erillistä tietokantaa ei ole. Toisella vastaajista oli mahdollisesti 

suunnitteilla siirtyä tulevaisuudessa käyttämään sähköistä kalenteria. 

Kahdella kolmesta haastatellusta digitalisaatio oli vaikuttanut merkittävästi työn luonteeseen. Monessa 

yrityksessä sen koettiin olevan osa perustyötä ja valtaosalle henkilöstöstä se ei ole ongelma. Suurin osa 

haastatelluista kertoi työaika-, työvuorosuunnittelu- ja palkkajärjestelmien olevan sähköisiä. Esimerkiksi 

HR-järjestelmät olivat integroituja. Liki kaikki haastatellut kertoivat, että työn raportointi ja kirjaaminen 

hoidetaan digitaalisesti. Osassa organisaatioita kirjaamista tehtiin mobiilisti. Järjestelmiä myös uusittiin aika 

ajoin. Koronan kerrottiin nopeuttaneen ja edesauttaneen digitalisaatiokehitystä.  

Etäkokousten ja -koulutusten kerrottiin lisääntyneen. Myös ohjeita oli digitalisoitu ja paperin määrän 

kerrottiin vähentyneen. Muutama yritys kertoi lähes kaiken olevan sähköistä - tai vähintään muuttuvan 

lähitulevaisuudessa sellaiseksi. Pilvipalveluita hyödynnettiin tiedon tallentamiseen. Myös laadun 

mittaamista tehtiin digitaalisesti. Yksi haastateltu nosti esiin sosiaalisen median. Yritys käytti eri 

somekanavia hyödyksi rekrytoinneissaan. Nähtävissä oli myös, miten sosiaaliset mediat alkoivat yleistyä 

asiakkaiden keskuudessa. Ikääntyneiden somen käyttö lisääntyy tulevina vuosina entisestään ja se pitänee 

huomioida myös heille palveluita tuottavissa organisaatioissa. 

Myös muita työtä ja arkea helpottavia digiratkaisuja oli käytössä. Ravintosuositukset löytyivät keittiöstä 

sähköisenä. Asukkaiden hälytysjärjestelmä oli useammassa yrityksessä käytössä. Lääkkeiden annosjakelussa 

hyödynnettiin teknologiaa. Teknologia apuvälineitä käytettiin. Erilaisia teknologisia ratkaisuja kerrottiin 

käytettävän myös vähentämään inhimillisiä virheitä.  

Hoidon rinnalle oli mietitty, ja osin jo otettu käyttöön, hyvinvointiteknologiaa. Eräässä yrityksessä käytettiin 

paljon digitaalisia hoitolaitteita fyysisten käyntien tukena. Esimerkkinä kerrottiin, miten asiakkaalla voi olla 

virtuaalisia kotikäyntejä yhdistettynä hoitajan kotikäynteihin. Etäsensoreita on tulossa asiakkaan 
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toimintakyvyn seurantaan ja lääkehoitoon on kehitteillä erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Terveysteknologiaan 

liittyen mainittiin myös erilaisista, perinteisistäkin, mittareista, jotka toimivat digitaalisesti (CRP, INR, 

verenpaine, verensokeri). 

Digitalisaatioon liittyvää toimintaa tehtiin myös suoraan asiakkaiden kanssa. Eräässä organisaatiossa 

vanhusasukkaille oli käynnissä hanke, jonka myötä heille oli käytössä tavallisia tabletteja sekä iso 55-

tuumainen tabletti. Toimintaan oli yhdistetty myös nuoria, kun lähikoululta oli ollut oppilaita ohjaamassa 

tabletin tai puhelimen käytössä. Muissakin yrityksissä ohjattiin asiakkaita tietokoneiden ja (äly)puhelimien 

käytössä. Yksi haastateltu kertoi heillä vallitsevan asenteen olevan digitaalimyönteinen. Käytössä oli 

sähköisiä menetelmiä ja asiakkaille oli pidetty esimerkiksi tietovisoja tableteilla. Käytössä olevien laitteiden 

koettiin myös helpottavan yhteydenpitoa omaisten kanssa. Muutama yritys kertoi heillä pohdittavan 

laajemminkin, miten digitalisaation avulla omaisyhteistyötä voitaisiin kehittää entisestään. 

Reilussa kymmenessä prosentissa haastateltuja yrityksiä digitalisaation kerrottiin kuormittavan 

työntekijöitä. Erityisesti kuormituksen kokemukset liittyivät kirjaamiseen, jonka koettiin vievän paljon aikaa 

eri järjestelmien ja vaatimusten lisääntyessä. Tietojärjestelmien korostumisen koettiin kuormittavan 

erityisesti työntekijöitä, joiden digitaidot eivät ole niin hyvät. 

Viidennes haastatelluista kertoi, että heillä ei ole digitalisaatioon liittyviä tarpeita. Joko toimintaa ei ollut 

digitalisoitu tai sen koettiin olevan jo niin arkipäiväistä ja osa työnkuvaa, ettei siihen tarvinnut kiinnittää 

erityistä huomiota. Suurimmalla osalla kerrotut digitarpeet liittyivät lisäkoulutukseen, digitaitojen 

kehittämiseen ja osaamiseen ylläpitoon. Monessa yrityksessä oli käynnissä jatkuvaa koulutusta, jonka 

kautta pyrittiin hyödyntämään digitalisaatiota oikealla tavalla varsinkin asiakkaiden tietojen kirjaamisessa. 

Osassa työpaikoissa oli jatkuvia tarkistuspalavereita teemaan liittyen, osassa oli käynnissä jatkuvia sisäisiä 

tai sairaanhoitopiirin järjestämiä koulutusohjelmia järjestelmiin ja laitteisiin liittyen, osassa koulutukset 

hoidettiin aina uusia työntekijöitä perehdyttäessä tai uusia järjestelmiä ja laitteita hankittaessa. Monella 

yrityksellä oli tehty omat ohjeet digilaitteisiin, järjestelmiin ja kirjaamiseen liittyen. 

Tarkempina osaamistarpeina nostettiin esiin kotisivujen päivittäminen ja somekanavien ylläpitäminen, 

asiakastyön digitaalinen sujuvoittaminen, RAI-osaaminen, sisäiset kokouskäytänteet ja viestintä. Puhuttiin 

myös yleisesti digiosaamisen lisäämisestä ja digitalisaation tuesta hoivapalveluille. Tavoitteena olisi, että 

osaamistason ja teknologian kautta hoivan jatkuvuus vahvistuisi ja arki helpottuisi. Myös asennemuutosta 

kaivattiin, jotta oltaisiin valmiita oppimaan avoimemmin mielin. Eräs yritys ennakoi hyvinvointiteknologian 

lisääntymisen tuovan mukanaan myös käyttöönottoon liittyvää lisäkoulutustarvetta. Yleisesti 

digiosaamistarpeiden kerrottiin lisääntyvän, kun asukaskanta uusiutuu. 

Haasteelliseksi oli koettu se, etteivät kaikki pysty osallistumaan organisaation koulutuksiin. Monella 

kuitenkin olisi niille tarvetta ja etenkin iäkkäämmän henkilöstön kerrottiin kokevan digitaidot haasteeksi. 

Yrityksissä olikin kehitetty esimerkiksi erilaisia tiimien sisäisiä tukihenkilömalleja digiosaamisen 

siirtämiseksi.  

Rekrytointitarpeet  
Tulevaisuuteen peilaten yrityksiltä kysyttiin henkilöstömäärätavoitteista ja mahdollisista kasvuajatuksista. 

Reilut 60 % haastatelluista yrityksistä ennakoi henkilöstömääränsä kasvavan seuraavien kolmen vuoden 

aikana. Kasvutavoitteet olivat yleisiä sekä pienemmissä että suuremmissa yrityksissä, myös muutamat 

yksinyrittäjät suunnittelivat työntekijöiden palkkaamista. Osa yrityksistä aikoi jopa moninkertaistaa kokonsa 

lähivuosien aikana. Muutamissa yrityksissä varsinaista henkilöstömäärän kasvua ei ollut odotettavissa, 

mutta suunnitteilla oli saada kokoaikaistettua osa-aikaisia tai vakinaistettua määräaikaisia. Kahdessa 

yrityksessä henkilöstömäärän ennakointiin pienenevän lähivuosina.  



12 
 

 

Kasvun lisäksi rekrytointitarpeita ilmenee toki muistakin syistä. Todella monessa yrityksessä on jo tällä 

hetkellä työntekijävajetta, osassa tarvitaan eläköityvien tilalle uusia tekijöitä ja useampi yritys kertoi alan 

työntekijäkunnassa olevan melko suurta vaihtuvuutta. Myös tuuraajia kaivattiin yritysten listoille. 

Eläköityviä työntekijöitä oli haastatelluissa yrityksissä useampia. Tulevien kolmen vuoden aikana eläkkeelle 

ennakoitiin jäävän noin kuudenkymmenen työntekijän. 

Rekrytointitarpeita kysyttiin myös ammattinimikkeittäin. Yritysten tuli arvioida rekrytointitarpeet heti sekä 

vuoden kuluttua. Osalla lisätarve realisoituu vasta myöhemmin ja useampi yritys kertoi, että tilanne saattaa 

elää ja rekrytoitavien määrä kasvaa myös jo vuoden päästä. Alla olevaan taulukkoon on listattu tehtävät, 

joiden rekrytointitarpeista haastateltavat kertoivat. 

Tehtävä, jossa rekrytointitarve heti 1 v 

Lähihoitaja 24 31 

Hoiva-avustaja 7 10 

Sairaanhoitaja 5 5 

Geronomi 2 5 

Sosionomi 2 3 

Hoitaja 4 0 

Kotiavustaja 1 3 

Kokki 1 1 

Projektityöntekijä 0 2 

Siistijä 1 1 

Keittiöhenkilöstö 0 1 

Laitoshuoltaja 0 1 

Liikunnanohjaaja 0 1 

Talonmies 0 1 

Viestijä 0 1 

Yhdistysavustaja 0 1 

 

Moneen työtehtävään toivottiin tietynlaista osaamista. Keittiötyöntekijöille toivottiin osaamista 

ikääntyneiden ruokavalioista ja ravitsemuksesta. Lähi- ja sairaanhoitajan tehtävissä kerrottiin muodollisen 

tutkinnon yleensä riittävän, mutta hyötyä on kokemuksesta ikääntyneiden kanssa työskentelystä tai 

ikääntyneiden osaamisalan koulutuksesta. Tarkempina toiveina esitettyyn erityisosaamista 

vanhustenhoidosta sekä ymmärrystä vanhuuden mukanaan tuomasta hitaudesta. Taidot ikäihmisen 

kohtaamiseen ja kokonaisvaltaiseen hoitoon olivat myös tärkeitä. Muina osaamistarpeina mainittiin hyvä 

perushoito, lääkehoito ja voimassa olevat lääkeluvat, saattohoito ja laajempi tietämys kansamme 

sairauksista, kuten diabetes ja verenpainetauti. Myös omaisten kanssa toimimisen ja yhteistyön tulisi 

luonnistua. Yksi haastateltu korosti, että kaikkein tärkeintä on ihmisen kohtaamisen taidot. 

Geronomien työssä korostettiin taitoa asukkaiden hyvän arjen suunnitteluun. Tulisi osata organisoida 

erilaisia virikkeitä ja tapahtumia sekä kartoittaa yksilöille henkilökohtaiset toimintatavat. Työnantajan 

mukaan tehtävästä voisi puhua "mielen hoitajana”. 

Viestijän paikassa tulisi olla hallussa digiosaaminen, some-osaaminen, viestintäosaaminen sekä suomen ja 

selkokielen osaaminen. Sosiaaliset taidot, organisointiosaaminen ja kyky järjestellä erilaisia asioita ovat 

olennaisia osaamisalueita rekrytoitaessa yhdistysavustajaa. 

Yleisesti korostettiin perustyöelämätaitojen, kuten silmiin katsomisen, kommunikointi- ja viestintätaitojen 

sekä aikatauluista kiinnipitämisen, merkitystä. Tulevaisuuteen (esim. hoitajamitoitus, tehtävänkuvien ja 

tehtävävaatimusten terävöittäminen) katsoen useampi yritys ennakoi - ja toivoi - hoiva-avustajien määrän 
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kasvavan yrityksessä. Heitä kerrottiin tarvittavan enemmän. Hoiva-avustaja ja lähihoitaja voisivat 

muodostaa työparin, jossa lähihoitaja saisi keskittyä hoidollisempiin asioihin ja hoiva-avustajalle jäisi aikaa 

tarjota esimerkiksi arjen virkistystä asukkaille. 

Rekrytointiongelmista 
Työnantajilta kysyttiin heidän mahdollisesti kohtaamistaan rekrytointiongelmista. Kolme vastaajaa kertoi, 

ettei ongelmia ole ollut. Yksi näistä toimi järjestösektorilla. Selkeä enemmistö haastatelluista oli siis 

rekrytointeihin liittyviä haasteita kohdannut. Ongelmiin oli törmätty useissa eri ammattiryhmissä, mutta 

erityisesti hoitajarekrytoinnit korostuivat. 

Veto- ja pitovoimahaasteet korostuivat paitsi suoraan rekrytointiongelmista kysyttäessä, myös 

haastateltavien puheissa muuten. Hoiva-alan työntekijöiden saatavuus koettiin suurena huolena. Ala ei ole 

valovoimainen, työ on vaativaa, resurssit ovat niukat ja tulevat olemaan sitä jatkossa. Väestö vanhenee ja 

palaamista perinteiseen hoitokulttuuriin ei ole. Ongelmia on koulutuspaikkojen täyttämisessä, alalle 

soveltuvien tekijöiden löytämisessä sekä alaa opiskelevien ja sille valmistuneiden pitämisessä alalla. 

Liikkuvuutta on sekä hoitotehtävien sisällä - esimerkiksi vanhustenhoidosta erikoissairaanhoitoon - että 

täysin uusille aloille. Myös yritykset, jotka eivät vielä olleet kohdanneet rekrytointiongelmia, olivat 

huolissaan hoitoalan tulevaisuudesta ja työntekijöiden saatavuudesta. 

Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö koettiin yrityksissä todella tärkeäksi. Työssäoppimisjaksot, keikka- ja 

kesätyöt, erilaiset projektit ja tapahtumat otettiin monella työnantajalla ilolla vastaan. Ne nähtiin myös 

yhtenä keinona työntekijäpulaan vastaamiseksi. Oppilaitoksia hyödynnettiin myös henkilökunnan 

lisäkouluttamiseen, joskin etenkin isoissa organisaatioissa oli linjauksia siitä, mistä oppilaitoksesta 

koulutusta tulee hankkia. Muutama yritys nosti esiin myös oppisopimusmahdollisuudet 

rekrytointihaasteiden paikkaamiseksi. 

Haastattelussa oli valmiiksi luokiteltuna 13 mahdollista rekrytointiongelmaa, joista muut paitsi kielitaitoon, 

sijaintiin ja johtamiseen liittyvät ongelmat saivat mainintoja. Lisäksi muu-kohtaan kirjattiin useita 

lisähaasteita. Alla yritysten rekrytointihaasteita on kuvattu tarkemmin niiden yleisyysjärjestyksessä. 

1. Työaika (15 mainintaa) 
Annetuista vaihtoehdoista yleisimmät kohdatut rekrytointiongelmat olivat työaikaan liittyvät haasteet. Osa-

aikatöihin ja sijaisuuksiin oli haastavaa saada tekijöitä, erityisesti kesäloma-ajat aiheuttivat vaikeuksia. 

Oppilaitosten lukukauden pidentämisen kerrottiin vaikuttaneen kesäajan rekrytointien haastavuuteen. 

Toisaalta ongelmalliseksi koettiin se, ettei työnantajaan haluttu sitoutua ja solmittiin vain lyhyitä 

työsuhteita. Työaikaa ei koettu miellyttävänä ja monen hoitoalan työntekijän kerrottiin tekevän 

mieluummin kolmivuorotyötä, josta saa lisien vuoksi paremman korvauksen. 

2. Palkkaus (10 mainintaa) 
Toiseksi yleisin kohdattu rekrytointihaaste olivat palkkaukseen liittyvät seikat. Kolme työnantajaa kertoi 

heillä tehtävän päivätyötä, joka laskee lisien puuttumisen vuoksi ansiotasoa. Tämän koettiin vaikeuttavan 

työntekijöiden saamista. Yleisesti palkkatason kerrottiin olevan sen verran kehno, että se ei houkuttele 

työntekijöitä. Yksityisillä toimijoilla on myös matalampi palkkaus kuin julkisella ja sekin aiheuttaa vaikeuksia 

rekrytoinneille. Korona-aikana havaittu uusi ilmiö oli henkilöstön siirtyminen väliaikaistöihin esimerkiksi 

koronarokotuksiin siellä maksettavan paremman palkan perässä. 

3. Osaaminen (7 mainintaa) 
Riittämättömän tai soveltumattoman osaamisen oli koettu vaikeuttaneen rekrytointeja seitsemässä 

yrityksessä. Työnhakijoilla oli huomattu puutteita oppimiskyvyssä sekä perusammattitaidossa. Neljä yritystä 

kertoi, että työtehtävistä ei yksinkertaisesti selvitä. Eräs haastateltu kertoi, että työnantajat joutuvat 

kouluttamaan perusasioita alkaen tervehtimisestä ja työmoraalista sekä perushoitamisesta. Yksi työnantaja 
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nosti esiin erilaisen osaamishaasteen; geronomeilla ja sosionomeilla on monesti liikaa osaamista suhteessa 

haettuun työtehtävään. Tällöin työ ei haasta ja omaa osaamista ei päästä hyödyntämään täysimääräisesti. 

4. Koulutus (6 mainintaa) 
Koulutukseen ja sen soveltuvuuteen liittyen haasteita kerrottiin kohdatun erityisesti hoitajarekrytoinneissa. 

Valmistuvilla ei ollut tarpeeksi osaamista ja työnhakijoiden perusosaamisessa oli puutteita. Myös 

koulutukseen liittyvät vetovoimatekijät ja opiskelijoiden riittävyys koettiin haasteeksi. Muutama yritys 

mainitsi myös puutteista työelämäosaamisessa ja siihen liittyviä koulutussisältöjä toivottiin osaksi opetusta. 

5. Omatoimisuus (5 mainintaa) 
Viisi haastateltua kertoi haasteista työnhakijoiden ja -tekijöiden omatoimisuuden suhteen. Koettiin, että 

perusasenne oli työtä kohtaan laiska ja asioihin ei tartuttu oma-aloitteisesti. Yksi yritysedustaja kertoi 

olevansa laajemminkin huolissaan tekemisen tapoihin liittyvästä asennemuutoksesta. 

6. Yhteistyö (5 mainintaa) 
myös yhteistyötaitojen kanssa oli ollut ongelmia viidessä organisaatiossa. Tarkempana esimerkkinä 

kerrottiin ongelmat työyhteisöön sopeutumisessa. Myös asiakaspalveluun, haastaviin asiakkaisiin sekä 

omaisten kanssa toimimiseen liittyvät seikat nousivat esiin. 

7. Asiakaspalvelutaidot (3 mainintaa) 
Asiakaspalvelutaitojen merkitys korostui erityisesti haastavien asiakkaiden kanssa toimittaessa. Myös 

yhteydenpidossa omaisten kanssa tarvitaan asiakaspalveluosaamista. Haasteita tähän liittyen oli kohdattu 

kolmessa yrityksessä. 

8. Ongelmanratkaisukyky (3 mainintaa) 
Ongelmanratkaisukykyyn liittyvät rekrytointiongelmat olivat tuttuja kolmelle haastatellulle. Esiin nostettiin 

haasteet itsen johtamisessa. Lähihoitajilla kerrottiin myös olevan tarvetta kokonaisuuksien hallintaan. 

Pitäisi ymmärtää paremmin, miksi asioita tehdään, ja pystyä perustelemaan ne myös esimerkiksi omaisille. 

9. Työkokemus (3 mainintaa) 
Riittämätön työkokemus oli näkynyt kolmen työnantajan rekrytoinneissa. Toisaalla haasteita oli 

työkokemuksen puuttumisessa kokonaan ja sen myötä perustyöelämätaitojen osaamattomuudessa. 

Toisaalla taas haasteena oli erityisalan (kehitysvammaiset) työkokemuksen puute. 

10. Tietotekniset taidot (1 maininta) 
Tietotekniset taidot ja niihin liittyvät haasteet nostettiin esiin yhdestä yrityksestä. Erityisesti ongelmia oli 

koettu kirjaamiseen liittyvissä asioissa. 

11. Muut rekrytointiongelmat (33 mainintaa) 
Yhteenlaskettuna eniten mainintoja saivat muut rekrytointiongelmat, joiden alle annettiin 23 erilaista 

kohdattua haastetta. Yleisin muu haaste oli työntekijöiden saatavuus, joka mainittiin 10 kertaa. 

Haastatelluista organisaatioista kerrottiin, että lähi- ja sairaanhoitajia sekä siistijöitä ei vain yksinkertaisesti 

ole saatavilla. Tähän liittyen mainittiin myös alan vetovoimaongelmat (2 mainintaa) ja se, että hoitoalaa ei 

arvosteta ulkoapäin (1 maininta). Kolmesta yrityksestä kerrottiin, että haettuja paikkoja ei oteta vastaan ja 

yhtä monta mainintaa sai työnantajien kilpaileminen samoista työnhakijoista. Myös työpaikan vaihtaminen 

(4 mainintaa) ja alanvaihto (5 mainintaa) olivat yleisesti kohdattuja ongelmia. Osan työnhakijoista ei koettu 

soveltuvan alalle (2 mainintaa). 

Usein kohdattu haaste (7 mainintaa) oli myös väärä kuva alasta (sote ja/tai vanhustenhoito). Vanhustyön ei 

koettu kiinnostavan (3 mainintaa), työnkuva koettiin tylsäksi (4 mainintaa) ja ala tai työtehtävä eivät olleet 
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tarpeeksi haastavia (4 mainintaa). Esimerkkinä kerrottiin erikoissairaanhoidon ja sairaalamaailman vetävän 

työntekijöitä paremmin monipuolisemman ja "vauhdikkaamman" työnkuvan vuoksi. 

Asenteen ja ammattietiikan kanssa oli kohdattu haasteita kahdessa yrityksessä. Myös töiden valikoiminen 

huolestutti. Työnhakijoiden työelämätaidot koettiin puutteellisiksi neljässä yrityksessä. Myös 

sitoutumishalukkuudessa työnantajaan oli koettu puutteita (4 mainintaa). Yksi yritys mainitsi haasteena 

työntekijöiden luotettavuuden. Työnhakijoiden omat ongelmat ja erilaiset elämänhallinnan haasteet, kuten 

päihteet, mainittiin haastatteluissa neljä kertaa. Työkyky- ja terveyshaasteet nousivat esiin myös 

esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivojen muodossa. 

Eräs yritys kertoi, että olisi hienoa tarjota esimerkiksi työkokeilupaikkoja uusille tekijöille, mutta 

valitettavasti monen työkokeilussa olleen tekijän työelämäosaamisessa on puutteita ja siksi työnantaja on 

varovaisempi ottamaan uusia työkokeilijoita.   

Muina rekrytointihaasteina kerrottiin myös raskas työ, henkinen paine ja kiire (4 mainintaa) sekä 

riittämättömyyden tunne (1 maininta). Yhdessä yrityksessä olisi kaivattu moniosaajaa, jolla on 

erikoisosaamista sekä ikääntyneiden että kehitysvammaisten hoidosta. Sama työnantaja kertoi vanhustyön 

kiinnostamattomuuden lisäksi myös kehitysvammatyön kärsivän vetovoimaongelmista.  

Yksi haastateltu toi esiin työnantajakuvan merkitystä rekrytoinneissa ja totesi sen kanssa olleen haasteita. 

Työnantajabrändiin, työhyvinvointiin ja positiivisiin työntekijätarinoihin panostamalla myös montaa 

rekrytointihaastetta voitaisiin pystyä taklaamaan.  

Muita kommentteja ja huomioita 
Alle on koottu kommentteja, ehdotuksia ja huomioita, joita yritykset halusivat välittää eteenpäin. 

• Olisi hienoa, jos alan lupa- ja säännöstelykäytännöt sallisivat joustavan alihankintaketjun 

rakentamisen. Nyt pienet yrittäjät joutuvat pärjäämään yksin, koska alalle ei synny riittävästi 

avustavaa työtä tarjoavia toimijoita. Sote-kuntayhtymän toiminnot edistyvät hitaasti, mikä näkyy 

kentällä.  

• Alan osaajapula ja tekemiseen liittyvä asennemuutos huolestuttavat yrittäjää. Lähihoitajakoulutus 

ei enää ole vetovoimainen. Kaikki apu rekrytointien tueksi on tarpeen. 

• Suuri huoli osaavan henkilökunnan riittävyydestä, kun hoitajamitoitusta nostetaan. Hoiva-avustajat 

tulisi saada mukaan mitoitukseen.  

• Hoiva-avustajien koulutukseen kaivataan yhdenmukaista sisältöä, ei oppilaitoskohtaisia eroja.  

• Liian usein tulee uusia trendejä ja sitä kautta vaatimuksia palveluntuottajille. Vaatimuksissa ei ole 

aina mietitty niiden tuomaa konkreettista hyötyä. 

• Ajan löytäminen rekrytointia varten työn ohessa on haasteellista. AVI - Kymsote - alueellinen 

organisaatio on joustamatonta, kankeaa ja hidasta. Pienyrityksille ei anneta tarpeeksi eväitä tehdä 

kotikuntoutusta ja ennalta ehkäisevää työtä. 

• Oppilaitoksissa tulisi paremmin tuottaa tietoutta alan vaatimuksista. Asiakaskohtaamiseen ja mm. 

aggressiivisen asiakkaan palveluun tarvittaisiin alalla lisäkokemusta ja varmuutta. Olisi hyvä, jos TE-

palveluissa voitaisiin ohjata sote-alalle pyrkiviä asiakkaita aktiivisemmin esim. työkokeiluun, jotta 

alan erityispiirteet ja vaativuus tulisivat jo ennen opintojen alkua jotenkin tutuiksi. 

• Muistisairaiden hoidon osalta nykyinen käytäntö pitää asiakkaat mahdollisimman suuressa määrin 

kotihoidon piirissä, on todella haastava. Muistisairaat tarvitsevat nykyään aivan erilaista hoitoa, 

tukea ja valvontaa kuin esim. 20 vuotta sitten.  

• Työ ja asiakkuudet ovat nykyään paljon vaativampia kuin aikaisemmin. Myös omaisten vaatimukset 

hoitolaitosten suuntaan ovat kiristyneet. 
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• Työnantajalle on haastavaa, että nykyisin hoivalaitospaikkoja joudutaan pitämään linjausten vuoksi 

tyhjänä. Työntekijät turhautuvat ja vaihtavat monesti alaa. Kaikki eivät siirry kotihoidon puolelle, 

mihin asiakkaat vastaavasti nykyään enenevissä määrin sijoitetaan. 

• Yhteistyö kuntayhtymän (Kymsote) kanssa on tärkeää. Kokonaan itse maksavia asiakkaita ei 

alueella juurikaan ole, joten tarvitaan palveluseteleitä ja yhteistyötä Kymsoten kanssa, jotta 

toiminta voi jatkua. 

• Työn fyysinen raskaus ja muut haastavat piirteet tulisi tuoda esiin jo koulutusvaiheessa, koska 

selvästi oppilaitoksista tulevilla opiskelijoilla/ammattilaisilla on alasta vääristynyt kuva. 

• Hoitotyön arvotus? Asioita on mennyt pieleen siitä lähtien, kun terveydenhuollosta piti tehdä 

tuottavaa. Se ei voi olla sitä. Sairauksien ennustaminen on eri asia kuin esim. ruoka-annosten 

myynti tai liukuhihnan tuote. Palkat eivät vastaa tätä päivää vaan laahaavat jäljessä. Henkilöstön 

jaksaminen ja palkitseminen pitäisi saada kilpailukykyiseksi muihin aloihin verrattuna. 

Julkisuuskuvaa tulisi parantaa. 

• Hoiva-ala tulisi saada kiinnostavammaksi. Positiivista uutisointia hoivasta, tulevaisuudessa 

positiivisempaa kuvaa alasta. Työn tekeminen on muuttunut, enää ei haluta pitkiä työsuhteita vaan 

keikkoja. Työhön vaikuttamisen mahdollisuutta tulisi olla. On vaikeaa tehdä pitkän ajan 

suunnitelmia, koska hoitajat eivät sitoudu pitkiin työsuhteisiin. 
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