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Henkilöstöjohtajan  
terveiset

Avainlukuja 2020

V
uonna 2019 yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena 
sovituista ja välttämättömistä talouden sopeuttamis-
toimenpiteistä (erityisesti vuodelle 2020 kohdistuen) 
ja Koronapandemian värittämästä vuodesta huoli-
matta, henkilöstömme jaksoi hoitaa asiakkaamme 

hyvin ja viedä tämän lisäksi muutosohjelmaa sovitusti eteenpäin.  
Väestön palvelutarpeen kasvu, henkilöstön eläköityminen, uusi 

hoitajamitoitusvaatimus sekä opiskelijoiden laskeva kiinnostus hoi-
va-alaa kohtaan, asettavat meille erityisiä haasteita henkilöstön saa-
tavuuden, pysyvyyden ja jaksamisen suhteen myös tulevaisuudessa. 
Tarkasteluvuonna 2020 oli haasteita erityisesti lähihoitajien rekrytoinnis-
sa, myös sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin vaikeutuessa. Aloitimme sen 
vuoksi hoitajien rekrytoinnin tehostamistoimet, muita ammattiryhmiä kui-
tenkaan unohtamatta. Työntekijäkokemuksen parantaminen ja työnanta-
jakuvan vahvistaminen ovat entistä tärkeämpiä asioita nyt, kun olemme 
saaneet yhtymän talouden kuntoon. Emme saa kuitenkaan unohtaa tark-
kaa taloudenpitoa jatkossakaan.  

Tahtotilasta ja monista kehitystoimenpiteistä huolimatta henkilöstötyy-
tyväisyys ei noussut edelliseen mittaamistulokseen verrattuna. Mitä kuuluu 
2020- työhyvinvointikysely toteutettiin nyt loppuvuodesta 2020. Kyselyn 
kokonaisarvosanaksi saimme 6,9. Vastaava luku vuonna 2018 oli tasan 7.  

Tulosten perusteella erityisesti työn eettinen kuormittavuus koettiin kas-
vaneen, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön koettiin heikentyneen ja 
esimiehiltä toivottiin enemmän tukea omaan työhön, edelliseen mittauk-
seen verrattuna. Työn ja vapaa-ajan entistä parempi yhdistäminen sekä pa-
lautuminen työstä koettiin lisäksi tärkeiksi kehittämiskohteiksi.  Oma työ 
koettiin kuitenkin lähtökohtaisesti mielekkääksi ja työyhteisöjen toiminta 
kokonaisuutena toimivaksi.  

Tuloksia käydään toimialueilla parhaillaan läpi henkilöstön kanssa ja so-
vitaan samalla kehittämistoimenpiteistä. Näiden kehittämistoimenpitei-
den suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota työyhteisöjen voima-
varatekijöihin, joista kannattaa aina pitää erityistä huolta. Kyselyn tuloksia 
hyödynnetään lisäksi käynnissä olevassa henkilöstöstrategiatyössä.  

Yhteistoiminta ja työsuojelu ovat merkityksellisiä elementtejä hyvässä 
työyhteisössä myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Näitä elementte-
jä halutaan tukea jatkossakin. Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnat kokoon-
tuivatkin sen vuoksi säännöllisesti vuoden aikana.  

Henkilöstö on keskeisin ja tärkein voimavara Sote-palveluiden tuottami-
sessa myös tulevaisuudessa. Toiminta jatkuvasti muuttuvissa ja haastavissa 
olosuhteissa, vaatii meiltä kaikilta paljon työtä ja venymistä. Toimintamme 
onnistuminen ja sen laatu arvioidaan lopulta aina perustehtävämme me-
nestyksekkäällä täyttämisellä. Haluan sen vuoksi sanoa parhaimmat kiitok-
set koko henkilöstölle kertomusvuonna 2020 hyvin tehdystä työstä ja haas-
tavissa olosuhteissa saavutetusta merkityksellisestä tuloksesta.  

Yhteistyöterveisin 

Erja Saari 
henkilöstöjohtaja 

2020

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12. 6780

Henkilötyövuosien lukumäärä 31.12. 6080

Vakinaisia % 81,5

Määräaikaisia % 18,5

Henkilöstön lukumäärä henkilöstöryhmittäin

Hoitohenkilöstö 3189

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 2356

Lääkärit 579

Erityisammattiryhmät 97

Muu henkilöstö 559

Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä % 88,4

Miesten  osuus vakinaisesta henkilöstöstä % 11,6

Keski-ikä (koko henkilöstö) 44,2

Lähtövaihtuvuus % 6,2

Eläkeikä (vanhuuseläke) 64

Eläkeikä (kaikki eläkkeet) 62,9

Koulutuspäivien lukumäärä / henkilö 2,0

Sairauspoissaolot / toteutunut henkilötyövuosi 21,1
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Päijät-Hämeen  
suurin työnantaja 
Avainlukuja

Henkilöstökertomus sisältää henkilöstövoimavaro-
ja kuvaavien tunnuslukujen lisäksi henkilöstöltä poi-
mittuja kertomuksia uudistuksista sekä poikkeuksel-
lisesta koronapandemia vuodesta 2020. 

Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 6 780. Mää-
rä sisältää sekä vakinaiset että määräaikaiset työnte-
kijät. Vuoden 2020 alussa henkilötyövuosien määrä 
oli 6 445 ja vuoden lopussa 6 080 eli henkilötyövuo-
sien määrä laski 365 henkilötyövuodella vuoden ai-
kana. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa 
tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Henki-
löstömäärän ja henkilötyövuosien laskuun vaikutta-
vat syksyllä 2019 yt-neuvotteluissa talouden tasapai-
nottamiseksi ja toiminnan uudelleenorganisoimi-
seksi sovitut toimenpiteet, joita ovat muun muassa 
sijaisten käytön vähentäminen, vaihtuvuuden hyö-
dyntäminen, uudelleensijoitukset, osa-aikaisten pal-
velussuhteiden käyttö, irtisanomiset sekä lomau-
tukset. Lomautukset toteutettiin vuoden 2020 syy-
kuun loppuun mennessä. Rekrytointiin on kiinnitetty 
myös erityistä huomiota niin, että henkilötyövuosien 
määrä pysyy hallinnassa. Yhtymä teki myös kump-
panuussopimuksen logistiikkapalveluista, ja noin 33 
henkilöä siirtyi Hub logisticsin palvelukseen.  Aloitim-
me alle kolmen kuukauden määräaikaisen henkilös-
tön palkkaamisen Sarastia Rekryn kautta. 

Vakinaisten osuus henkilöstöstä kasvoi ollen 81,5 
prosenttia, ja vastaavasti määräaikaisten osuus las-
ki vertailujakson aikana 18,5 prosenttiin. Naisten ja 
miesten osuus vakinaisesta henkilöstöstä on py-
synyt lähestulkoon samana. Henkilöstön keski-ikä 
on pysynyt ennallaan eli 44,2 vuodessa. Vakinaisen 
henkilöstön lähtövaihtuvuus oli hieman laskenut 
ollen 6,2 prosenttia.   Vanhuuseläkkeelle lähdetään 
64 vuoden iässä. Koulutuspäivien lukumäärä henki-
löä kohden laski hieman edellisestä vuodesta ja oli 
kaksi päivää henkilöä kohden. Sairauksista ja tapa-
turmista aiheutuneet poissaolot nousivat hieman 
edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 21,1 päivää 
henkilötyövuodessa.  

Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2020 oli 6,2%. 
Vaihtuvuuteen vaikutti vuoden 2019 yt-neuvotte-
lut, jonka seurauksena irtisanottujen työntekijöiden 
työsuhteet suurimmalta osaltaan päättyivät alku-
vuoden 2020 aikana. Tämän lisäksi myös irtisanou-
tuneiden määrä kasvoi 9% edellisestä vuodesta. 
Vuonna 2020 eläkkeelle jäi 157 henkilöä. Eläkkeelle 
jääneiden määrä nousi 15 henkilöllä edellisvuodes-

Henkilöstömäärä 2020  

6780
ta. Eläkkeelle jäätiin keskimäärin 62,9 vuoden iässä, 
joka on hieman korkeampi kuin edellisenä vuote-
na. Vanhuuseläkkeelle jääneiden määrä kasvoi hie-
man ja keski-ikä nousi edellisestä vuodesta ollen 
nyt 64 vuotta. Keva myönsi työkyvyttömyyseläkkeitä 
35 työntekijälle. 

Palkkakustannukset 

Yhtymän vuoden 2020 maksetut palkat ja palkkiot 
sivukuluineen olivat yhteensä 325,86 miljoonaa eu-
roa. Palkat ja työnantajan niistä maksamat sivukulut 
alittivat 2019 tilinpäätöksen hieman yli 10 miljoonal-
la eurolla. Yhtymä sai henkilöstöön liittyviä korona- ja 
muita korvauksia miljoona euroa. 

Henkilötyövuoden keskihinta sivukuluineen kasvoi 
2,7 prosenttia (1 414 euroa) edellisestä vuodesta ja oli 
53 600 euroa. Tähän vaikuttivat työ- ja virkaehtoso-
pimuksiin sisältyneet sopimuskorotukset, palkkahar-
monisoinnin edistyminen, kertakorvauserä henkilö-
kohtaisten lisien osalta sekä paikalliset sopimukset, 
joita jouduttiin päivittämään poikkeusolojen vuoksi.

Vuosi 2020 oli henkilöstöpalveluiden näkökul-
masta haasteellinen. Kunta-alan virka- ja työehtoso-
pimusneuvottelut käytiin kevättalvella 2020. Mielen-
kiinto kohdistui siihen, kuinka suuret palkankorotuk-
set kohdistetaan kunta-alalle ja mitkä ovat niiden 
kustannusvaikutukset. Uudet kunta-alan virka- ja 
työehtosopimukset sisältävät sopimusvuosille 2020 
- 2021 yleiskorotukset sekä paikallisen järjestelyerän 
1.4.2021. Lisäksi uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020. 
Lain keskeisimmät uudistukset ovat ylipitkistä työ-
vuoroista luopuminen sekä lääkäreiden työajan laa-
jentaminen iltaan ja viikonloppuihin. 

Paikallisesti henkilöstöjärjestöjen edustajien kans-
sa neuvoteltiin lukuisia kertoja vuoden aikana. Palk-
kapalvelut yhtymälle tuottaa Provincia Oy. 

Palkkaharmonisaatio

Vuoden 2017 alussa yhdistettiin lähestulkoon kaikki 
Päijät-Hämeen julkiset sote-toimijat Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymään. Henkilöstö siirtyi liikkeen 
luovutuksella uuden työnantajan palvelukseen. Liik-
keen luovutuksen jäljiltä henkilöstölle maksettiin 
erilaista palkkaa samoissa tehtävissä. Erot johtuivat 
aiempien työnantajien erilaisista palkkausjärjestel-
mistä ja käytännöistä. Palkkapolitiikan lähtökohtana 
on, että samaa vaativuustason tehtävää tekevät työn-
tekijät saavat samansuuruista palkkaa. Tällä tavoin 
edistetään myös työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoisuutta. 

Palkkaharmonisaation toteuttaminen edellytti 
koko palkkausjärjestelmän uudistamista. Vuodesta 
2017 lähtien on päivitetty eri tehtävien tehtäväku-
vauksia, tehty työn vaativuuden arviointia (TVA) sekä 
valmisteltu uusia TVA-rakenteita sisältäviä palkkaus-
järjestelmiä. Vuoden 2018 lopussa valmistui ensim-
mäiset uudet palkkausjärjestelmät, joiden mukai-
sesti aloitettiin vuoden 2019 alusta palkkojen har-
monisointi.   

Palkkaharmonisaatioon on käytetty pääosin val-
takunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin sisältyviä 
järjestelyeriä, jotka on tarkoitettu myös palkkavääris-
tymien korjaamiseen. Pieneltä osin harmonisointiin 
on käytetty myös muuta kuin virka- ja työehtosopi-
muksien perusteella kertynyttä rahaa. Keväällä 2018 
neuvoteltiin valtakunnallisesti uudet virka- ja työ-
ehtosopimukset, joiden sopimuskausi oli 1.2.2018 – 
30.3.2020.  Vuoden 2019 alusta tuli maksuun järjeste-
lyerä, joka oli noin 3,6 miljoonaa (sisältäen työnanta-
jamaksut). Keväällä 2020 tuli voimaan uudet virka- ja 
työehtosopimukset, joiden sopimuskausi on 1.4.2020 
- 28.2.2022. 1.4.2021 tulee maksuun uusien virka- ja 
työehtosopimusten osalta 2,1 miljoonaa (sisältäen 
työnantajamaksut) suuruinen järjestelyerä. Työnan-
tajan ja henkilöstön edustajat neuvottelevat parhail-
laan tämän järjestelyerän kohdentamisesta. 

Palkkoja on harmonisoitu vaiheittain. Harmoni-
soinnin piiriin kuuluvat sekä määräaikainen että vaki-
nainen henkilöstö. Ensimmäisessä vaiheessa harmo-
nisoitiin suurten ammattiryhmien, terveydenhuollon 
hoitohenkilöstön, terveyskeskuslääkäreiden sekä so-
siaalihuollon henkilöstön palkkoja. Seuraavassa vai-
heessa harmonisoitiin terveyskeskushammaslääkä-
reiden sekä toimistotehtävissä olevien palkkoja. Noin 
6 000 työntekijän palkka on tarkistettu. Sairaalalää-
käreiden, asiantuntijatehtävissä olevien sekä palkka-
hinnoittelun ulkopuolella olevien tehtävien palkko-
ja harmonisoidaan vuoden 2021-2022 aikana. Palk-
kaharmonisaatiota ja TVA-rakenteiden kehittämistä 
jatketaan edelleen eri henkilöstöryhmien osalta. Teh-
tävämuutosten yhteydessä ja tehtävän vaativuuden 
muuttuessa olennaisesti palkkoja tarkistetaan ajan-
tasaisesti jatkuvasti. 

Palkkaharmonisaatiotyöhön sekä palkkausjärjes-
telmiin vaikuttavia avoinna olevia asioita ovat muun 
muassa sote-uudistukseen liittyvä mahdollinen eri-
tyislainsäädäntö koskien palkkaharmonisaatiota se-
kä mahdollinen hoitohenkilöstön oma työehtosopi-
mus syksyllä 2021.

Henkilöstöetuudet ja palkitseminen
 
Vuoden alusta lukien henkilöstöllä on ollut mahdol-
lisuus varata työnantajan tarjoamia Holiday Clubin 
lomaviikkoja. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimat-
ta lomaviikot ja muut Holiday Clubin tarjoamat edut 
otettiin hyvin käyttöön. Vuoden aikana koko henki-
löstöä muistettiin monella eri tavalla. Lähiesimiehet 
käyttivät pikapalkitsemista edellistä vuotta enem-
män. Keväällä henkilöstölle tarjottiin kakkukahvit ja 
joulukuussa jouluateria.  Tämän lisäksi joulukuussa 
yhtymän johtoryhmä palkitsi koko henkilöstön hyvin 
tehdystä työstä jakamalla jokaiselle työntekijälle 100 
euron arvosta Smartum-seteleitä.

Perheystävällisen työpaikan etuja käytettiin edel-
lisen vuoden tapaan. Työn ja vapaa-ajan yhdistämi-
seksi yhtymässä on joustavia käytäntöjä osana per-
heystävällisyyttä: sairaan lapsen hoitopalvelu, palkal-
linen vapaapäivä 12-17 -vuotiaan äkillisen, vakavan 
sairastumisen vuoksi, läheisen kriisitilanteen vuoksi 
1-3 palkallista vapaapäivää ja erilaiset joustot työteh-
tävissä ja työajoissa. Esimerkkinä työntekijöiden työ-
aikapankki, johon voi kerryttää esimerkiksi ilta- ja yli-
työkorvauksia käyttääkseen niitä sopivana ajankohta-
na vapaana.

Yhtymässä testattiin ensimmäistä kertaa osallis-
tavaa budjetointia, johon henkilöstöltä tuli yhteensä 
182 ehdotusta.  Ehdotuksien joukosta valittiin äänes-
tykseen viisi ehdotusta, joista kaksi eniten ääniä saa-
nutta hanketta toteutetaan vuoden 2021 aikana. To-
teutettavat hankkeet ovat PHKS-kuntosalin remontti 
ja projekti lasten pistopelkojen ehkäisemiseksi. 

Yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta ko-
koontuivat säännöllisesti kerran kuukaudessa.
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Henkilöstö etusijalla

V
äestön palvelutarpeen kasvu, henkilös-
tön eläköityminen, uusi hoitajamitoi-
tusvaatimus sekä opiskelijoiden laskeva 
kiinnostus hoiva-alaa kohtaan asettavat 
haasteita ammattitaitoisen henkilöstön 

saatavuudelle, pysyvyydelle ja jaksamiselle. 
Mitä kuuluu 2020 -työhyvinvointikysely toteutet-

tiin toisen kerran yhtymän aikana. Kyselyyn vastasi 
4 309 työntekijää ja vastausprosentti oli 66 %. Koko-
naisarvosanaksi saimme 6,9 kun vuonna 2018 vastaa-
va luku oli 7,0. Tuloksissa näkyy pientä negatiivista 
kehitystä edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna, mut-
ta muutokset ovat pääosin pieniä. 

Kyselyllä selvitettiin henkilöstön työhyvinvoinnin 
tilaa ja hyvään työntekijäkokemukseen vaikuttavia 
tekijöitä. Kyselyn mukaan työn imua kokee vastan-
neista kaksi kolmasosaa. Tuloksista voidaan todeta, 
että yhtymän henkilöstö on motivoitunutta. Myös 
työyhteisöjen yhteistyötä pidetään hyvänä. Valtaosa 
vastaajista pitää myös esimiesten johtamista oikeu-
denmukaisena ja kannustavana. 

Työhyvinvoinnin kehittämistarpeet liittyvät muun 
muassa työn kuormittavuuteen ja työstä palautumi-
seen, vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen liittyen 
omaan työhön ja myös esimiehiltä odotetaan enem-
män tukea.  Yli puolet vastaajista kokee työpainei-
ta, ja työpäivän aiheuttamasta rasituksesta palautuu 
tulosten mukaan 37 % vastaajista. Vajaa kolmannes 
kokee eettistä kuormitusta eli joutuvansa toimimaan 
työssä ajoittain omien arvojen vastaisesti. Yli puolet 
vastaajista kokee, ettei työssä tapahtuneisiin muu-
toksiin ole voinut vaikuttaa. Epävarmuus työmää-
rän lisääntymisestä yli sietokyvyn on noussut jonkin 
verran vuodesta 2018. Kolmasosa vastaajista kokee 
psyykkistä rasittuneisuutta, eli masennus-, stressi- ja 
ahdistuneisuusoireita tai unihäiriöitä ja unettomuut-
ta. Koronapandemia on lisännyt työmäärää 37 %:lla 
vastaajista.

Yhtymä toteutti edellisen työhyvinvointikyselyn 
viimeksi 2018, jolloin kehittämiskohteeksi nostettiin 
johtaminen ja esimiestyö, työn eettinen kuormitus 
ja työntekijöiden kohtaama väkivallan uhka asiak-
kaiden suunnalta. Tulosten mukaan väkivallanuhkan 
kokemus asiakkaiden taholta on laskenut. 

Kyselyn tulokset on käsitelty yhtymän ja toimialo-
jen johtoryhmissä, ja käsittely työyksiköissä on nyt 
käynnistynyt. Tulosten pohjalta työyksiköt käsittele-
vät onnistumisia, voimavaroja ja kehittämiskohteita 
ja tekevät omaa työhyvinvointiaan tukevat kehittä-
missuunnitelmat 30.4.2021 mennessä. Kyselyn tulok-
sia hyödynnetään käynnissä olevassa henkilöstöstra-
tegiatyössä. 

Kysely toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitok-
sen kanssa. Kokonaisuudessaan vuoden 2020 Mitä 

kuuluu? -kyselyyn on vastannut 24 458 sote-ammat-
tilaista. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän lisäksi 
kyselyn ovat toteuttaneet samanaikaisesti Etelä-Kar-
jalan sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sosiaali- ja terve-
ydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan so-
te-kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveys-
palvelujen kuntayhtymä, Pohjois-Savon sairaanhoito-
piiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, NordLab 
sekä kuntayhtymä Kaksineuvoinen.

Työhyvinvointi ja työsuojelu  
tunnuslukuina 

Sairauspoissaolojen määrä kasvoi ja oli vuonna 2019 
oli 125 461 kalenteripäivää kun vastaava luku vuon-
na 2020 oli 128 571 kalenteripäivää. Kasvua on +1,6 
päivää henkilötyövuotta kohden. Mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot 
lisääntyivät yhteensä 4 294 päivää. Tuki- ja liikuntae-
linsairauksista johtuvat sairauspoissaolot kasvoivat 
1 043 päivää.  Työ- ja työmatkatapaturmista johtu-
vat sairauspoissaolopäivät ovat kasvaneet 430 päi-
vää, koska vakavia työ- ja työmatkatapaturmia sattui 
enemmän. Pääsyyt tapaturmiin ovat liukastumiset ja 
kaatumiset työssä tai työmatkalla. Vapaa-ajan tapa-
turmista johtuneet sairauspoissaolot nousivat edelli-
sestä vuodesta 14,9%. 

Sairauspoissaolopäivien jakautuminen keston mu-
kaan muuttui olennaisesti vuoden aikana. Lyhyet 
sairauslomat joidenka kesto oli yhteensä 1-3 päivää 
vähenivät 17,7% mutta toisaalta vuoden aikana yh-
teensä 4-60 päivää olevat sairauslomat lisääntyivät 
merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuon-
na 2019 eniten sairauspoissaoloja oli kestolla 1-3 päi-
vää, jotka olivat kaikista sairauspoissaoloista 19% kun 
taas vuonna 2020 eniten sairauspoissaoloja oli kes-
tolla 11-30 päivää, jotka olivat 18,9% kaikista sairaus-
poissaoloista. Yhtymän terveysprosentti kehittyi posi-
tiiviseen suuntaan. Terveysprosentti oli vuonna 2020 
18,9 kun taas vastaava luku vuonna 2019 oli 14,9. Ter-
veysprosentti kertoo työntekijöistä, joilla ei ole ollut 
vuoden aikana yhtään sairauspoissaoloa.  Työterve-
yshuolto suositteli korvaavaa työtä enemmän kuin 
edellisenä vuonna, mutta sen käyttö on ollut edel-
leenkin vähäistä. Viime vuonna korvaava työtä teki 
89 työntekijää ja yhteensä 2 894 työpäivää.

Esimiehet kävivät työkykykeskusteluja 1007 ker-
taan. Työkykykeskustelu on ennakoivan tuen keskei-
nen työkalu yhtymässä. Määräaikaisella osakuntou-
tustuella, josta on tavoitteena palata kokoaikaiseen 
työhön kuntoutumisen jälkeen, työskenteli 34 henki-
löä. Täydellä määräaikaisella kuntoutustuella eli ko-
konaan pois töistä työkyvyttömänä oli 36 työntekijää. 

Yhdessä tehden lisätään työhyvinvointia ja 
työturvallisuutta 

Työhyvinvoinnin johtaminen on osa strategista esi-
miestyötä ja päivittäistä henkilöstöjohtamista. Työhy-
vinvointi syntyy yhteisessä arjessa, jossa jokainen on 
osaltaan vastuussa oman työyhteisön hyvinvoinnis-
ta. Yhtymän työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden toi-
mintasuunnitelmassa on kuvattu keskeiset toimen-
piteet tämän tavoitteen edistämiseksi. Työhyvinvoin-
nin ja työkyvyn kehittämistä vietiin eteenpäin useas-
sa eri hankkeissa osallistamalla henkilöstöä.

Työväkivallan hankkeilla vaikutetaan  
työkykyyn ja työhyvinvointiin

Kokonaisvaltainen työväkivallan ennaltaehkäisyn toi-
mintamalli -hanketta toteutettiin Kevan työelämän 
kehittämisrahalla ja hanke sai jatkoa vuoden 2021 
loppuun asti. Hankkeella vaikutetaan henkilöstön 
työkykyyn, työhyvinvointiin ja työyksiköiden työtur-
vallisuuteen kehittämällä työturvallisuusjohtamista 
ja -osaamista.  Hanketta on toteutettu yli 30 työyk-
sikössä ja valtaosa vuonna 2020 hankkeeseen osal-
listuneista työyksiköistä on saanut valmiiksi työpaik-
kakohtaiset menettelytapaohjeet työväkivallan hal-
lintaan. Työskentely etenee prosessimaisesti ja siinä 
kehitetään muun muassa työväkivallan ennakoivaa 
hallintaa, työyhteisön yhteistoimintaa ja vuorovaiku-
tusta sekä asiakkaan arvostavaa kohtaamista. 

Yhtymässä on toteutettu työsuojelurahaston tuel-
la 1.2.2020–1.8.2021 Työväkivallan hallinnan coaching 
-prosesseja, joihin osallistui 32 työyksikköä. Työväki-
vallan hallinnan coachingeja kohdistettiin työyksiköi-

hin, joissa työväkivalta oli aiheuttanut työyhteisöön 
kuormitusta ja heikentänyt vuorovaikutusta. Yksikön 
tarpeisiin vastattiin coachingin, työnohjauksen ja krii-
sityönohjauksen keinoin. Työturvallisuusjohtamisen 
tueksi kehitettiin tulosalueen johdon ja esimiesten 
työväkivallan hallinnan coaching. Prosessityöskente-
lyyn ovat osallistuneet myös työyksiköiden työsuoje-
luvaltuutetut, jotta jatkossa heillä on työkaluja ja 
osaamista ohjata työväkivaltatilanteiden tunnistami-
seen ja käsittelyyn. 

Matka kohti hyvää työkykyä -hanke 

Matka kohti hyvää työkykyä -hankkeen tavoitteena 
on kokeilla henkilöstön keskuudessa käytännön toi-
menpiteitä fyysisen työkunnon ylläpitämiseksi, lii-
kunta-aktiivisuuden lisäämiseksi, tuki- ja liikuntae-
limistön hyvinvoinnin edistämiseksi ja työstä palau-
tumiseksi. Hanketta on toteutettu yhteistyössä hen-
kilöstöpalvelujen, työterveyshuollon, työsuojeluval-
tuutettujen sekä henkilökuntayhdistyksen kanssa. 
Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 
Matka kohti hyvää työkykyä hankkeessa onnistuttiin 
toteuttamaan henkilöstön kuntomittaukset turval-
lisesti viidellä paikkakunnalla ja niissä kävi yhteensä 
560 työntekijää. Jatkotoimenpiteinä mittauksille jär-
jestettiin hyvinvoinnin webinaarisarja, joita seurasi yli 
350 henkilöä. Muita tukikeinoja olivat muun muassa 
elintapamuutosryhmä, henkilökohtainen hyvinvoin-
tivalmennus ja työterveyshuollon painonhallintaryh-
mä. Hyvinvoinnin yksilövalmennusta tarjottiin henki-
löstölle osana koronaan liittyviä tukitoimia. 
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Muutoksen työhyvinvointihanke  
vahvistaa voimavaroja

Muutoksen työhyvinvointihanke 1.8.2019–31.7.2022 on 
työn kehittämistä, koulutusta ja työnohjausta työnte-
kijöiden ja esimiesten kanssa. Sen keskeisinä tavoit-
teina on vahvistaa henkilöstön voimavaroja ja kykyä 
kehittää työtä myös erilaisten muutosten keskellä se-
kä lisätä työhyvinvointia. Hankkeessa on mukana 25 
työyksikköä, joissa työskentelee yhteensä noin 900 
työntekijää. Työyksiköt otettiin mukaan ilmoittautu-
misten ja Mitä kuuluu? 2018 -työhyvinvointikyselyn 
tulosten perusteella. 

Hankkeessa työskennellään vuorovaikutteisesti ja 
prosessimaisesti. Tuloksena on työkulttuurin muutos 
ja työhyvinvoinnin lisääntyminen yksilöissä, työyhtei-
sössä ja koko organisaatiossa. 

Työyksiköistä on noussut esiin samanlaisia kehittä-
mistoiveita kuin vuosina 2017–2019 hankkeessa mu-
kana olleista työyksiköistä. Työntekijät toivovat, että 
heidän esimiehensä ja johto kuulisivat ja ymmärtäi-
sivät paremmin heidän työnsä arkeen liittyviä painei-
ta ja vaatimuksia. Lähes kaikkien hankkeessa olevien 
työyksikköjen ja työntekijöiden oma kokemus on, et-
tä työn määrä ja vaatimukset ovat käytettävissä ole-
viin resursseihin nähden lisääntyneet kohtuuttomas-
ti. Tämä lisää työn kuormittavuutta ja työuupumusta. 
Hanketyöskentelyssä on etsitty ratkaisuja ja voimava-
roja näihin haasteisiin. Tämä edellyttää usein työn-
tekijöiden ja johdon välistä vuoropuhelua ja yhteistä 
työn kehittämistä. 

Hanketyöntekijöiden kokemuksen mukaan hank-
keen pitkäkestoinen työskentely on ollut toimivaa ja 
se mahdollistaa työkulttuurin kehittämisen. Työsken-
telyn avulla on autettu työyhteisöjä ja työntekijöitä 
itsereflektiokyvyn kehittymisessä ja kykyyn ymmär-
tää, miten vaativa työ näkyy asiakastyössä ja keskinäi-
sessä vuorovaikutuksessa.  Hankkeessa on tullut sel-
keästi näkyviin, että avoimen ja rakentavan palaut-
teen suora antaminen ja toisen aito kuunteleminen 
on monesti vaativaa ja vaikeaa kaikille. Työnohjauk-
sellinen työskentely on hyvä peili oman työn kehittä-
miseksi.   

Strateginen työkykyjohtaminen 
sote-muutoksessa 

Työkykyjohtamisella on muuttuvassa tilanteessa 
merkittävä rooli. Tavoitteena on strategiaan liite-
tyn työkykyjohtamisen edellytysten luominen muun 
muassa toimintatavat ja seurannan välineet hen-
kilöstön työkyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi 
muutoksessa. Vuoden 2020 teemana oli työterveys-
huoltoyhteistyön kehittäminen. 

Hankkeessa toteutettiin helmikuussa Työn imua 
ja virtaa esimiestyössä -työpaja, jossa keskusteltiin 
esimiesten voimavaroista ja tunnistettiin tukimuo-
toja esimiehille. Kevään aikana osallistuttiin Korona 
-webinaariin. Korona-aikana siirryttiin Teams-spar-

rauksiin fyysisten tapaamisten välttämiseksi. Syksyllä 
järjestettiin kaksi Työterveyshuoltoyhteistyö-työpajaa, 
johon osallistui henkilöstöpalvelun asiantuntijoita, 
työterveyshuollon vastuuhoitajia ja lääkäri, esimie-
hiä sekä työsuojeluvaltuutettuja ja luottamusmiehiä. 
Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on otettu 
huomioon kehittämistyöpajassa työstettyä työterve-
yshuoltoyhteistyötä ja se nousi vuoden 2021 toimin-
tasuunnitelman keskeiseksi teemaksi.

Työkykykoordinaattori tukena  
työhön paluussa

Vuonna 2020 työkykykoordinaattori osallistui noin 
60 yhtymän osatyökykyisen työntekijän kuntoutu-
miseen takaisin työhön tai pysymään työssä eri työ-
kyvyn tuen keinoin. Valikoimassa olivat yhtymän työ-
paikat kaikilla toimialoilla esimerkiksi Kevan amma-
tillinen kuntoutuksen työkokeilun tai uudelleenkou-
lutuksen tuella. Uudelleensijoitusprosessissa selvi-
tettiin yhteistyössä työterveyshuollon ja esimiehen 
kanssa, mitä voitaisiin vielä tehdä, jotta työntekijä 
voisi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen sijaan löy-
tää vielä paikkansa työelämässä pitkänkin poissa-
olon jälkeen. 

Kevan ammatillisen kuntoutuksen tukea käytet-
tiin 29 työntekijällä yhteensä 2843 päivää. Työnteki-
jät olivat joko työkokeilussa kokeilemassa työkyvylle 
soveltuvaa työtä tai työhönvalmennuksen avulla uu-
delleenkoulutuksessa ja työharjoittelussa. Lähes jo-
kaisen osatyökykyisen työntekijän ammatillinen kun-
toutus onnistui ja he palasivat töihin pysyvästi osa- 
tai kokoaikaisesti. Lisäksi syksystä 2020 lähtien pari-
kymmentä osatyökykyistä työntekijää työllistyi mää-
räaikaisesti koronajäljitystehtäviin, Päivystysavun  
116 117 -puhelinpalveluun sekä koronanäytteenottoon 
keskussairaalan drive in -pisteelle. Osa jatkaa edel-
leen määräaikaisesti koronaan liittyvissä tukitöissä.

Ikäkunnon ergonomiahanke   

Ergonomiahankkeen päätavoitteena on luoda toi-
mintamalli, jolla mahdollistetaan ergonomisen 
osaamisen käyttö Ikäkunnon toimialalla.  Hankkeel-
la vaikutetaan hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin 
ja työturvallisuuteen ergonomisia työkäytäntöjä ja 
asianmukaisia apuvälineitä hyödyntämällä. Hank-
keella edistetään asiakkaiden kuntoutusmahdolli-
suuksia. Hankkeen pilotointi toteutettiin Geriatrisen 
osaamiskeskuksen osastoilla 21.9–31.12.2020. Kohde-
yksiköissä järjestettiin erilaisia työpajoja ja teema-
tunteja, joiden avulla hyvän työergonomian merki-
tykseen syvennyttiin. 

Ergonomiavalmentaja ohjasi hoitohenkilökun-
taa osastoilla hyvän työergonomian toteuttamiseen, 
ja toteutti ergonomiaharjoitus -työpajat yhdeksän 
osaston ergonomiavastaaville ja esimiehille. Yhdessä 
harjoittelemalla esimiehet saivat konkreettista kä-

sitystä, minkälainen ergonomiavastaavien rooli tu-
lisi jatkossa olemaan ja miten esimiehet voisivat er-
gonomiavastaavia tukea. Ergonomiavastaavat saivat 
varmuutta toimia jatkossa ergonomiaharjoitusten 
ohjaajina ja apuvälineiden käyttöön perehdyttäjinä. 
Työhyvinvointikoordinaattori, työsuojeluvaltuutetut, 
työfysioterapeutti ja potilasturvallisuuskoordinaattori 
järjestivät kohdeyksiköiden henkilökunnalle teema-
tunteja ja työpajoja, joissa keskusteltiin yhdessä hy-
vinvoinnista, voimavaroista ja aivotyön ergonomiasta. 

Geriatrisen osaamiskeskuksen kohdeyksiköt koki-
vat, että ergonomiahanke nosti tärkeän asian esille. 
Aidossa työympäristössä tapahtuvaa ohjausta pidet-
tiin hyvänä ja kaikilla osastoilla apuvälineiden käytös-
sä tapahtui selkeää tehostumista. Alkuvuoden hanke 
jatkuu asumispalvelujen tulosalueella ja seuravana 
vuorossa ovat kotiin vietävät -palvelut -tulosalue ke-
säkuusta loppuvuoteen.  

Poikkeusoloissa työyhteisöt saivat tukea

Henkilökunnan psyykkisen työkyvyn tukeminen oli 
erityisen tärkeää koronapandemian vuoksi. Tukea 
tarjottiin monin eri tavoin ja tukimahdollisuuksista 
viestittiin intran koronainfossa, esimiesviesteissä ja 
infoissa. Tukimahdollisuuksien tiedottamiseen osal-
listuivat työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon asian-
tuntijat sekä työsuojeluvaltuutetut. 

Psyykkisen tuen ryhmä suunnitteli poikkeustilan-
teen tuen käytännön toteutusta ja varautui hyvissä 
ajoin henkisen tuen keskusteluihin ja kriisi-interven-
tioihin. Muutoksen työhyvinvointihankkeen ja työvä-
kivaltahankkeen työnohjaajat sekä työsuojeluvaltuu-
tetut ottivat yhteyttä kaikkiin työyksiköihin ja tukitar-
vetta kartoitettiin säännöllisin väliajoin. Vuoden aika-
na annettiin ohjausta kriisitilanteessa toimimisesta 
ja tietoa ihmisten normaaleista reaktioista kriisi- ja 
muutostilanteessa.  

Henkilöstölle järjestettiin mahdollisuus saada yksi-
löllistä tukea työterveyshuollon työterveyspsykologil-
ta matalalla kynnyksellä. Matka kohti Hyvää työkykyä 
-hankkeen työhyvinvointikoordinaattori toteutti hen-
kilöstölle henkilökohtaista hyvinvointivalmennusta, 
jossa kartoitettiin palautumisen, ravitsemuksen ja 
fyysisen hyvinvoinnin tilaa, suunnitetiin konkreettiset 
ja arkeen soveltuvat toimenpiteet hyvinvoinnin edis-
tämiseen.

Työterveyshuollon palveluiden painopiste 
muuttui ennaltaehkäisyyn

Työterveyshuollon otettiin käyttöön hoidon tarpeen 
arviointipalvelu yhdessä Lahden kaupungin ja Hollo-
lan kunnan kanssa. Samalla sairaanhoitopalveluista 
poistettiin akuuttien infektioiden hoito ja tavoitteena 
on, että työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut kes-
kittyvät yhä enemmän työhön liittyviin sairauksiin ja 
niiden hoitoon. Nämä tehdyt muutokset näkyvät toi-

minnan kustannuksissa: ennaltaehkäisevää toimin-
taa oli 53 % vuonna 2019 ja 58 % vuonna 2020. Kela 
korvaa työterveyshuollon toiminnan kustannuksista 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa, jota tulisi 
olla 60 % toiminnasta. Työterveyshuollon kokonais-
kustannukset olivat vuonna 2020 2 313 139,09€.

Työterveyshuolto tuki esimiestoimintaa useilla 
eri tavoilla. Uutena palveluna otettiin käyttöön Esi-
mies-chat, jonka kautta esimies saa tukea työkykyyn-
sä, yksittäisen työntekijän työkykyyn tai koko työyh-
teisön tilanteeseen liittyvissä asioissa. Uutena tuki-
muotona järjestettiin esimiestapaamisia, joissa työ-
terveyshoitaja, työsuojeluvaltuutettu ja esimies etsi-
vät yhdessä ratkaisuja lähiesimiestyöhön ja työyhtei-
sön tilanteeseen.
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Kaiken takana on osaava henkilöstö 

Tarkasteluvuonna oli haasteita erityisesti lähihoita-
jien rekrytoinnissa. Myös sosiaalityöntekijöiden rekry-
tointi vaikeutui. Kiinnitämme erityistä huomiota vuo-
den 2021 aikana lähihoitajien saatavuuteen muita 
ammattiryhmiä unohtamatta. Lähihoitajien rekry-
toinnissa panostamme oppisopimuskoulutuksen li-
säämiseen. Käynnistimme suunnittelutyön ulkomaa-
laisten hoitajien rekrytoimiseksi yhtymään. Tällä het-
kellä etsimme yhteistyökumppania kilpailutuksen 
kautta. Suunnitelmien mukaisesti ensimmäiset ulko-
maalaiset hoitajat aloittavat yhtymässä kesällä 2022. 

Vuonna 2020 rekrytointityöhön vaikuttivat vuon-
na 2019 käydyt yt-neuvottelut, joiden toimenpiteet 
vaikuttivat työn tarjoamisen osalta rekrytointityö-
hön. Haasteellisesta vuodesta huolimatta hakijoiden 
määrä kasvoi 27,2 % edellisestä vuodesta ja avoinna 
olevien tehtävien täyttöaste kasvoi 98 %:iin tarkaste-
luvuoden aikana. Avoimia työpaikkoja oli 1 450 (1 274 
vuonna 2019) ja hakemusten määrä oli 7 880 (6 196 
vuonna 2019).  Rekrytoinnit jakautuivat ammattiryh-
mittäin seuraavasti: terveydenhuolto 1 112, sosiaaliala 
272 ja hallinto- ja toimistotyö 66. 

Avoimet työpaikat ja 
työhakemusten määrä

 

Vuosi Avoimia työpaikkoja Hakijoita

2020 1450 7880

2019 1274 6196

Rekrytointien jakauma  
ammattiryhmittäin 2020  
(1450 kokonaismäärä työtehtäviä)

 Hallinto- ja  
toimistotyö 66

2020

 Sosiaali- 
ala 272

 Terveyden- 
huolto 1112

Panostus avoinna olevien tehtävien markkinoin-
tiin sosiaalisessa mediassa, osallistuminen yhdes-
sä oppilaitosten kanssa opiskelijoille suunnattuihin 
työnantajainfoihin, kokemukset hyvästä opiskelijaoh-
jauksesta, uudet tavat rekrytoida, kuten muun muas-
sa videorekrytoinnin käyttöönotto sekä panostami-
nen oppisopimuskoulutukseen ovat kasvattaneet 
hakijamääriä. Yhtymässä aloitti vuoden 2020 alussa 
17 opiskelijaa hoiva-avustajan oppisopimuskoulutuk-
sessa ja 35 opiskelijaa suoritti lähihoitajan tutkintoa 
oppisopimuksella. Tammikuussa 2021 alkaneeseen 
oppisopimuskoulutukseen haki noin 60 henkilöä. 
Käynnistimme oppilaitosten kanssa yhteisyössä Ta-
kaisin hoitotyöhön -koulutuksen alalta pois olleille 
hoitajille. 

Opiskelijoita on ollut yhtymässä harjoittelussa 
vuosittain noin 1 000–2 000 opiskelijaa eri puolilta 
Suomea. Vuoden 2020 aikana harjoittelussa oli 1 077 
opiskelijaa. Harjoittelussa oli sairaanhoitaja-, tervey-
denhoitaja-sosionomi-, fysioterapeutti-, toimintate-
rapeutti-, geronomi-, kätilö-, lähihoitaja-, ensihoita-
ja- sekä hoiva-avustajaopiskelijoita. Mittaamme myös 
sitä, mitä mieltä opiskelijat ovat ohjauksesta ja tar-
kasteluvuoden opiskelijaohjauksen kyselyn keskiar-
voksi saimme 8,9. 

Opiskelijoiden määrä 2020

Toimiala Opiskelijoiden määrä

Terveys- ja  
sairaanhoitopalvelut

322

Ikääntyneiden palvelut  
ja kuntoutus

540

Perhe- ja sosiaalipalvelut 215

Lyhytaikaisten sijaisten rekrytoinnin osalta yhty-
mä teki sopimuksen kuntaomisteisen Sarastia Rekry 
Oy:n kanssa.  Tämän kautta keikkailee pääsääntöi-
sesti yhtymässä alueen hoitajia. Yhteistyö koskee täl-
lä hetkellä kotiin vietävien palveluiden ja vammais-
palveluiden asumispalveluiden tulosalueita. Saras-
tia Rekry Oy:n sijaispalveluun käytettiin 1,8 miljoo-
naa euroa. Saadun palautteen perusteella erityisesti 
työntekijät ovat olleet tyytyväisiä siihen, että Saras-
tiassa on palkkapäivä joka perjantai, joka on tietysti 
keikkatöissä mukavaa. 

Yhtymän sisäisen työkierron kautta työtehtävää tai 
työyksikköä vaihtoi 56 työntekijää. Uudelleensijoitus-
palveluiden piirissä yhtymässä on keskimäärin noin 
40 - 60 työntekijää, jotka ovat osatyökykyisiä.   Koro-
napandemiasta johtuen kiireetöntä palvelua supis-
tettiin ja henkilöstä siirrettiin tarvittaviin työyksiköi-
hin. Sisäisesti koronapandemian vuoksi siirtyneille 
työntekijöille   järjestettiin kysely työskentelemisestä 
toisessa työyksikössä. Vastauksissa nousi esiin muun 
muassa:

”Erittäin rikastuttava, avartava ja  
mielenkiintoinen kokemus.”

”Oma työ on oma juttuni!”

”Sain uusia näkemyksiä vakituiseen työhöni.”

”Kannattaa lähteä joskus oman mukavuusalueen  
ulkopuolelle – laajentaa näkemystä.”

”Kiva palata takaisin omaan työhön, mutta  
taidan harkita uutta työnkiertoa jonnekin.”

”Näin millaista on työskennellä muualla ja opin  
arvostamaan omaa ”kotiosastoani” enemmän.”

”Luoviminen muuttuvissa olosuhteissa.”

”Voisin lähteä työnkiertoon.”
 
Osaamisen johtamisella kytkettiin henkilöstön 

osaamisen kehittäminen yhtymän toiminnallisiin 
tavoitteiseen ja toimialojen henkilöstö- ja koulutus-
suunnitelmiin. Yhtymässä tarjottiin keskitetyn kou-
lutustarjonnan avulla tukea oman sekä työyhteisö-
jen osaamisen säilyttämiseksi, lisäämiseksi ja uudis-
tamiseksi. Toimialat järjestivät lisäksi itse henkilös-
tönsä ammatillista täydennyskoulutusta. Vuoden 
2020 aikana järjestettiin kerran kuussa esimiesaa-
mu, jossa käytiin läpi toimialojen ajankohtaisia asioi-
ta sekä muita yhteisiä asioita muun muassa palve-
lussuhteisiin ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Esi-
miesaamuihin osallistui kuukausittain noin 200–250 
yhtymän 320 esimiehestä.  Esimiehille järjestettiin 
lisäksi esimiehen työpöytään liittyvää valmennus-
ta talouden ja hr-lukujen osalta. Koko henkilöstölle 
suunnatut koulutukset painottuivat asiakaspalvelu-
tilanteisiin, asiakaspalveluun eri kanavissa, kaatumi-

sen ehkäisyyn, painehaavojen ehkäisyyn, laiteturval-
lisuuteen sekä motivoivaan keskusteluun.  

Oppiportin oppimisympäristössä  
suoritettiin hyväksytysti verkkokursseja:

2018 2019 2020

832 10568 17091

Oppiportissa suoritettujen kurssien 
top 7 vuonna 2020:

Asiakaspalvelutilanteet  
terveydenhuollossa 1991

Asiakaspalvelu eri kanavissa 1827

Terveydenhuollon  
asiakaspalvelun ABC 1821

Kaatumisten ehkäisy 1531

Estä painehaava 1375

Laiteturvallisuus 1287

Motivoiva keskustelu 374

Käytössä oleva KuntaHR-osaamisen hallintajär-
jestelmä vaatii uudistamista ja kilpailutimme tar-
kasteluvuonna uuden osaamisen järjestelmän. Jär-
jestelmä otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana. 
Osaamisen johtaminen ja kehittäminen takaavat 
yhtymälle sen, että meillä on osaaminen ja kyvyk-
kyys strategian toteuttamiseen. Työntekijälle osaa-
minen on pääomaa, jota on motivoivaa itse kehit-
tää ja ylläpitää. Järjestelmä auttaa meitä siinä, että 
henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää nykyistä 
paremmin toimintaympäristön ja osaamistarpei-
den muuttuessa. 
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Vuonna 2020 käytiin yksilökehityskeskusteluja 
1 929 henkilön kanssa ja ryhmäkehityskeskustelu-
ja oli 479.  Keskustelujen määrä on pieni. Osaamisen 
hallinnan kehittämisen yhteydessä uusimme myös 
kehityskeskustelukäytännön vuoden 2021 aikana. 
Uudistamisen tavoitteena on keventää keskustelu-
prosesseja ja sujuvoittaa yhtymän keskustelukulttuu-
ria nykyistä enemmän työntekijän tarpeita vastaavik-
si. Tähän kehittämistyöhön perustettiin erillinen työ-
ryhmä ideoimaan keskustelukäytänteiden uudista-
mista ja suunnittelemaan keskustelukulttuuria edis-
tävä koulutuskokonaisuus esimiehille.

Kehityskeskustelut

Vuonna 2019  
ryhmäkehityskeskustelut      1285  
yksilökehityskeskustelut  1824  
 
Vuonna 2020
ryhmäkehityskeskustelut  479
yksilökehityskeskustelut        1929

Koronapandemian vuoksi koulutukset siirtyivät 
verkkoon ja etäyhteyksiin. Verkko-oppimisympäris-
töjä edelleen kehitettiin. Esimerkiksi Oppiportin op-
pimisympäristön käyttäjien määrä lähes tuplaan-
tui vuodesta 2019 ollen noin 6 000 käyttäjää. Oppi-
portin oppimisympäristössä suoritettiin hyväksytys-
ti verkkokursseja 17 091 kpl. Verkkokurssien määrä 
kasvoi 62 % edellisvuodesta. Yhtymän omassa verk-
ko-oppimisympäristössä Pätevässä oli käyttäjiä yh-
teensä 4 118.

Rekisteröityneiden käyttäjien määrä

2017 2018 2019 2020
972 1129 3627 6012

Perehdytystä uudistettiin edelleen. Hyvä perehdy-
tys auttaa uutta tai vaikkapa kauan vapailla ollutta 
työntekijää aloittamaan työssä, tutustumaan työyh-
teisöön ja koko työantajaan. Järjestämme neljä ker-
taa vuodessa perehdytystilaisuudet. Perehdytyksessä 
käytyjä asioita voi kerrata verkko-oppimisympäristös-
sä. Perehdytyksessä tarjotaan tietoa muun muassa 
organisaatiosta, palvelussuhdeasioista, turvallisuu-
desta, osaamisen kehittämisestä, työhyvinvoinnista, 
asiakaspalvelusta ja viestinnästä. Tärkein perehdy-
tys tapahtuu työyksiköissä. Työyksiköiden perehdytys 
viedään myös verkko-oppimisympäristöön. 

Perehdytys kokonaisuutena

Verkko-oppiminen

– Yleisperehdytys- 
sivusto verkko- 
oppimisympäristö 
Pätevässä

Perehdytys- 
tilaisuudet

– Tuparit 4 kertaa 
vuodessa.  
Ilmoittautuminen 
koulutus- 
kalenterissa

Palvelussuhteen alussa 1–6 kk

Perehdytys  
yksikössä

– Nimetty  
perehdyttäjä
– Joissakin yksiköissä 
oma perehdytys- 
sivusto Pätevässä
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Sukupuolijakauma

88,4 %  
naisia

11,6 %  
miehiä

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön  
lukumäärä 2018–2020

Keskimääräinen palvelusaika (vuotta)
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2020
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6956
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7079
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12,5

9,6

9,6

9,7

14,0Muu henkilöstö

Hoitohenkilöt

Lääkärit

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

Erityisammattiryhmät

Henkilöstö ammattiryhmittäin (%)

Yleisimmät tehtävänimikkeet

Henkilöstön ikäjakauma (%)

   Hoitohenkilöstö: 3189

   Sosiaali- ja terveydenhuolto: 2356

   Lääkärit: 579

   Erityisammattiryhmät: 97

   Muu henkilöstö: 559

   Alle 30-vuotiaita: 958

   30–39 -vuotiaita: 1610

   40–49 -vuotiaita: 1604

   50–59 -vuotiaita: 1877

   yli 60 -vuotiata: 731

47

35

8

9

1

2020 24

24

28

1411

2020

Miesten yleisimmät tehtävä- 
nimikkeet olivat sairaanhoitaja,  
lähihoitaja ja erikoistuva lääkäri

Ylimmissä johtotehtävissä  
toimivista noin kolmannes  
oli naisia.

Naisten yleisimmät tehtävä- 
nimikkeet olivat sairaanhoitaja,  
lähihoitaja ja ohjaaja.  
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Yhtymässä  
työskennellään  
uudistusten keskellä 
Muutosohjelma 2020

Yhtymän strategiaa täydentävän viisivuotisen muu-
tosohjelman toimeenpano käynnistyi tammi-helmi-
kuussa 2020. Muutosohjelman tavoitteena on yhty-
män toiminnan ja talouden parempi yhteensovitta-
minen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 

Muutosohjelman etenemistä seurattiin säännölli-
sesti sekä ohjelman omissa tilannekokouksissa että 
yhtymän johtoryhmässä. Muutosohjelmasta rapor-
toitiin säännöllisesti lisäksi hallitukselle sekä työvalio-
kunnalle. Henkilöstölle tiedotettiin muutosohjelman 
etenemisestä henkilöstöinfoissa, henkilöstötiedot-
teissa ja esimiesaamuissa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamat val-
tionavustushankkeet Tulevaisuuden sote-keskus-
hanke (2020–2022) sekä Sote-rakenneuudistusta 
tukeva hanke (2020–2021) toteutetaan osana muu-
tosohjelmaa. 

Muutosohjelman mukaista kehittämistä hidasti-
vat vain vähän lomautukset ja koronavirusepidemia. 
Sote-keskusmallin, valtionavustushankkeiden ja yh-
teisyrityksen valmistelut etenivät suunnitellusti. Osa 
viime keväälle sovituista tehtäväkokonaisuuksista siir-
rettiin syksyyn.

Henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen edustajia- ja 
ryhmiä on mukana muutosohjelman eri työryhmis-
sä.  Yt-prosessin yhteydessä kerättiin elo-syyskuussa 

2019 toteutetulla henkilöstökyselyllä esityksiä sääs-
tö- ja kehittämistoimista. Esityksiä saatiin yhteensä 
lähes 2500. Marras-joulukuun 2020 vaihteessa kar-
toitettiin, miten henkilöstön esittämiin aloitteisiin ja 
ideoihin toimialoilla on vastattu. Toimialoilla on to-
teutettu paljon kehittämistoimia joita vuonna 2019 
henkilöstöltä saatiin. Näitä ovat muun muassa Team-
sin laajennettu käyttö, ICT-tuen parantaminen, etä-
työn lisääminen, sähköisten palveluiden käytön laa-
jentaminen asiakkaille.

Avoterveydenhuollon palvelut uudistuvat

Avoterveydenhuollon palveluiden kehittäminen eli 
muutoksen aikaa vuonna 2020. Yhteisyrityksen toi-
minnan valmistelu käynnistyi kevään 2020 aikana 
koskien Lahden, Iitin ja Kärkölän avoterveydenhuol-
lon palveluiden uudelleen järjestelyä. Yhteisyrityksen 
valmistelu oli kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa oli 
mukana laaja joukko henkilöstöä. Henkilöstön tie-
dottaminen muutoksesta oli mittavaa koko valmiste-
luprosessin ajan, sillä muutos koski merkittävää osaa 
henkilöstöstä. Yhteisyritys tuo sote-toiminnan järjes-
tämiseen uudenlaisen toimintaympäristön ja muu-
toksia perinteisiin avoterveydenhuollon toimintata-
poihin. 

Yhteisyrityksen valmistelun rinnalla käynnistyi 
”Tulevaisuuden sote-keskus” -hankkeen kehittämis-
työ STM:n hankerahoituksella. Hankkeen keskeise-
nä tavoitteena on tukea yhtymän muutosohjelman 
toteuttamista kohti uudenlaista sote-keskusmallia 
huomioiden STM:n kirjaamat hyötytavoitteet. Tule-
vaisuuden sote-keskushanke on rakentunut neljästä 
isommasta toimenpidekokonaisuudesta, joiden al-
le on kirjattu kehittämistoimenpiteitä. Henkilöstöä 
osallistetaan kehittämistyössä koko hankkeen ajan. 
Henkilökunnan kanssa on järjestetty lukuisia työpa-
joja, joissa on työstetty konkreettisia uudenlaisia toi-
mintamalleja. 

Moniammatillisen tiimimallin kehittäminen uu-
denlaiseksi toimintatavaksi on keskeistä sekä yhtei-
syrityksessä että omassa avovastaanottotoiminnas-

sa. Moniammatillisen tiimimallin kehittämisessä on 
mukana eri toimialat ja tulosalueet. Yksi esimerk-
ki yhteistyön tuloksesta on sairaala-apteekin kans-
sa käynnistetty uudenlainen toimintamalli, jossa far-
maseutti on moniammatillisen tiimin jäsenenä so-
te-keskuksen avosairaanhoidon vastaanotolla.

Toiminnallisen kehittämisen ohessa myös so-
te-keskuksien verkostoa on muokattu. Ahtialan itäi-
sen ja Launeen eteläisen lähiklinikan avosairaanhoi-
don toimintaa valmisteltiin yhdistettäväksi Lahden 
kaupunginsairaalan tiloihin yhdeksi sote-keskukseksi 
palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. 

Kiitos henkilökunnalle uusista innovatiivisista ke-
hittämisideoista ja aktiivisesta mukana olosta uu-
denlaisten työtapojen kehittämistyössä kohti tulevai-
suuden sote-keskusmaailmaa!

Päijät-Hämeen sote-keskus yhteisyrityksen 
valmistelu toteutettiin vuonna 2020

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä toteutti vuonna 
2020 hankinnan, jossa Lahden, Iitin ja Kärkölän so-
te-keskusten palvelujen tuottajaksi valittiin yhteisyri-
tyskumppani. Vuodesta 2021 alkaen yhtymä hankkii 
palvelut yhtymän ja Mehiläisen yhteiseltä yritykseltä 
Harjun Terveys Oy:ltä. Hankintaan sisältyvät sote-kes-
kuspalvelut ovat avosairaanhoito, suun terveyden-
huolto sekä perustason mielenterveyspalvelut. Palve-
luja täydennetään tuomalla sote-keskusiin terveysso-
siaalityön palvelut sekä fysioterapian suoravastaanot-
topalvelut. Yhteisyritys tuottaa myös neuvoloiden ja 
kouluterveydenhuollon lääkäripalvelut. Palvelusopi-
mus on voimassa 10 vuotta ja siihen sisältyy molem-
pien kaksi viiden vuoden optiota. Yhteisyritykselle ei 
siirry järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Yhtymä päättää 
asiakkaille tarjottavat palvelut ja asettaa vaadittavan 
laatutason.

Sote-keskushankinnalle on asetettu tiukat tavoit-
teet. Uudelleenjärjestelyjen ensisijainen tavoite on 
järjestää perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto niin, 
että ne ovat jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti 
ja laadukkaasti. Kuntalaisten sote-palvelut suunnitel-

Muutosohjelman tavoitteena on yhtymän  
toiminnan ja talouden parempi yhteensovittaminen  
ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. 
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laan monipuolisiksi ja lähipalvelut helposti saatavik-
si. Myös digitaalisia palveluja kehitetään systemaat-
tisesti.

Harjun terveydessä työskentelee yli 400 sote-am-
mattilaista, jotka siirtyivät yhteisyrityksen palveluk-
seen liikkeenluovutuksella sekä hyvinvointiyhtymäs-
tä että Mehiläiselle ulkoistetuista palveluista. Han-
kinnan valmistelua seurasi yhtymässä henkilöstö-
työryhmä, jossa käsiteltiin valmisteluun liittyvä asioi-
ta henkilöstön näkökulmasta. Yhtymä ja Mehiläinen 
toteuttivat neljän kuukauden haltuunottoprojektin, 
jonka tarkoituksena oli siirtää palvelutuotanto hal-
litusti Harjun terveydelle. Henkilöstön osallistami-
nen valmisteluun oli yksi haltuunottoprojektin kes-
keisimpiä kulmakiviä. Osana haltuunottoprojektia 
siirtyvälle henkilöstölle ja yhtymän esimiehille jär-
jestettiin säännölliset henkilöstöinfot. Henkilöstölle 
ja ulkoisille sidosryhmille julkaistiin viikoittain uutis-
kirje. Yhtymä seuraa aktiivisesti tilaajana Harjun ter-
veyden toimintaa ja osana sitä myös yhtiön henki-
löstökokemusta.

Perhekeskus

Henkilöstön osallisuus Lahden 
perhekeskusprojektissa  

Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää 
lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä 
edistävät, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen 
tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus verkostoi lapsi-
perheiden palvelut. Perhekeskus avasi ovensa 8.1.2021. 

Lahden perhekeskuksen toiminnallinen työryh-
mä on koottu edustuksellisesti eri perhekeskukseen 
muuttavista (neuvola, arjen tuki, perheoikeudelliset 
palvelut, alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvola-
palvelut sekä lasten- ja nuorten kuntoutus) työyhtei-
söjen edustajista ja esimiehistä. Lisäksi työryhmään 
on kutsuttu järjestöjen edustaja, sote-asiantuntija, 
työsuojelun edustaja ja digikehittämisen asiantunti-
joita. Tällä on haluttu lähtökohtaisesti tukea toimin-
takulttuurin muutosta keskustelun monipuolistami-
seksi ja yhteisen näköalan luomiseksi. 

Toiminnallinen työryhmä organisoi asiakaskyselyn 
perhekeskusprojektin alkuvaiheessa. Asiakaskysely 
osoitettiin lapsi- ja aikuisasiakkaille sekä työntekijöille. 

Uuden sairaalan rakennus- 
hankkeesta toiminnan tarvitsemiin 
hankintoihin

Keskussairaalan kampukselle nouseva RV7 on raken-
nusurakan yleisaikataulun mukainen. Rakennuksen 
valmistuminen ja tilaajalle luovuttaminen tapahtuu 
kesäkuussa 2022. Toiminnalliseen suunnittelutyö-
hön ja siihen liittyvään toimitilojen työstämiseen pa-
nostettiin paljon.  Siitä siirryttiin vuoden 2020 aikana 
käyttäjien kanssa toiminnan tarvitsemien kiinteiden 
sairaalalaitteiden ja lääkintälaitteiden hankintoihin. 
Asiakasraati kokoontui kerran ja sen jälkeen yhteyt-
tä on pidetty hanketta koskevien tiedotteiden kaut-
ta. Työryhmät ovat työstäneet asioita paljon Teamsin 
kautta.

Aktiivisesti toimineet moniammatilliset käyttäjä-
työryhmät ovat työstäneet laitteisiin liittyviä tarvetie-
toja hankintoihin liittyvien tarjouspyyntöjen materi-
aaleiksi. Tarkkaan on mietitty laitteille toiminnallisia 
vaateita ja käyttöön liittyviä toiveita, kuten korkeu-
den säädettävyys, varsiston liikelaajuudet, valaisimen 
lämmön tuotto, puhtaanapito ja huollettavuus.  Tek-
nisten vaatimusten rinnalla laitteen laadulliset teki-
jät painottuvat erityisesti käyttäjien päivittäisessä toi-
minnassa. Työn sujuvuus, laitteen liikuteltavuus, lait-
teen sijoittuminen ja sen käytön helppous ovat kes-
keisiä tekijöitä. 

Toimintayksiköiden sisustussuunnittelu käynnistyi 
kevättalvella sisustusarkkitehdin johdolla. Työryhmät 
osallistuivat oman yksikkönsä värimaailman valin-
taan, käytettävien materiaalien sekä yksikön kiintoka-

lusteiden väri- ja pintamateriaalien valintaan. Tauko-
tiloihin tulevien printtitapettien osalta osa yksiköistä 
järjesti oman valokuvakilpailun, josta mieluisin valo-
kuva valittiin toteutukseen. Irtokalusteiden suunnit-
telu aloitetaan vuonna 2021. Lisäksi työryhmät ovat 
hioneet ja tarkentaneet yhteistyö- ja toimintasuunni-
telmiaan eri toimijoiden kanssa (Design manual). 

Käyttäjien kanssa on aloitettu muuttoon liittyvä 
suunnittelutyö. Muuttoon valmistautuminen on aloi-
tettu ajoissa, koska kokonaisuudessa on kyse isosta 
toiminallisesta muutoksesta mutta myös toimintati-
loihin liittyy perehdytettävää aina henkilöturvajärjes-
telmästä toimintaan liittyneistä lääkintälaitehankin-
noista. Itse fyysinen muutto tulee olemaan ison or-
ganisoinnin ja toteutuksen suhteen voimanponnis-
tus sekä yhteistyön taidonnäyte.

Työryhmät pääsivät vierailemaan työmaalla. En-
simmäiset potilashuoneet ovat muuttuneet pape-
riversioista konkreettisiksi kokonaisuuksia eri ker-
roksiin. Naistentautien ja synnyttäjien tilat ovat ko-
konaisuudessaan saaneet muotonsa samoin kuin 
vastasyntyneen teho- ja valvontahoidon tilat. Vuo-
deosastotorni on noussut kokonaisuudessaan ja 
vuodeosastojen sisäinen rakenne on konkretisoi-
tunut. Leikkaustoiminta-alueen osalta puolet ko-
konaisuudesta on saanut ulko- ja sisäseinät ympä-
rilleen ja toinen puoli on työn alla. Toimintoja kos-
kevat kalustetut mallihuoneet rakentuvat vuoden 
2021 kevään aikana. Talotekniikan tilat ovat valmis-
tuneet ja teknisten laitteistojen, putkistojen ja säh-
kö- sekä kaapelireititysten osalta työ on täydessä 
käynnissä.

Kyselyllä haluttiin selvittää eri asiakasryhmien toiveita 
ja tarpeita suhteessa fyysiseen tilaan. 

Työntekijöitä on osallistettu projektin aikana työ-
pajatyöskentelyllä. SOS-lapsikyläsäätiön asiantunti-
jatyön tuella rakennettiin työpajatyöskentelyproses-
si, johon pääsivät osallistumaan kaikki perhekeskuk-
seen muuttavat työntekijät. Työpajoissa käytiin dialo-
gia eri ammattilaisten kesken muun muassa perhe-
keskusajattelusta, verkostomaisesta työskentelystä ja 
yhdessä tekemisen pelisäännöistä. Työpajatyösken-
tely synnyttämistä ajatuksista luotiin kooste, jonka 
työstämistä on ollut mahdollista jatkaa omissa työtii-
meissä ja -yhteisöissä. 

Syyskaudella järjestettiin erillinen keskustelutilai-
suus, jonne kutsuttiin yhteistyökumppaneita perhe-
keskusverkostosta. Keskustelutilaisuuksia on jatkettu 
tammikuussa 2021 kutsumalla mukaan yhä enem-
män maakunnan järjestötoimijoita; tämä työskentely 
jatkuu helmikuussa työpajassa.

Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, joka  
sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia 
ja terveyttä edistävät, kasvua ja kehitystä edistävät 
sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. 
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Kehittäminen tuottaa 
tulosta sekä asiakkaille 
että henkilöstölle

Tietosuojaosaamista kaikille

Lähes kaikki hyvinvointiyhtymän henkilöstöstä käsit-
televät henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään laa-
jasti eri toiminnoissa ja rooleissa, kuten esimerkiksi 
terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja henkilöstö-
hallinnossa. Tietosuojatiimin keskeisenä tavoitteena 
onkin henkilöstön tietosuojaosaamisen kehittämi-
nen ja tietosuojatietoisuuden lisääminen, jotta hen-
kilötiedon käsittelijät tunnistavat tietosuojan kannal-
ta oikeat tavat toimia ja tunnistavat riskin paikat. 

Tietosuojaosaaminen onkin kasvanut ja tietosuo-
jaan kiinnitetään selkeästi enemmän huomiota niin 
johdon kuin työntekijöidenkin keskuudessa. Saam-
me tietosuojatiimiin yhä enemmän yhteydenottoja 
henkilökunnan jäseniltä koskien tietosuojaa omassa 
työssä. Yhteydenotot ja koulutuksissa käydyt keskus-
telut antavat meille tietosuojatiimiin tietoa kehittä-
mistarpeista, joita pyrimme ratkaisemaan. Tietosuo-
jatiimi tavoitti vuonna 2020 noin 920 henkilökunnan 
jäsentä tietosuojan koulutuksissa. Teams-koulutuksia 
järjestettiin niin esimiehille kuin henkilökunnan jä-
senille. 

Tietosuojatiimin kokoonpanossa tapahtui muu-
toksia vuonna 2020, kun tiimi kasvoi kahdella hen-
kilöllä. Kasvavaa resurssia käytämme muun muassa 
henkilöstön kouluttamiseen ja tavoitteenamme on 
tavoittaa vuonna 2021 3 000 henkilöstön jäsentä tie-
tosuojan koulutuksissa. 

Hoitotyön palveluyksikkö ”hopa” – 
hopalaiset helpottavat sijaistarpeita 

Miten organisoisimme hoitotyön henkilöstön lyhyt- 
ja pitkäaikaisia poissaoloja korvaavan henkilöstön 
ja heidän rekrytointinsa? Tätä valmisteltiin vuoden 
2019 aikana, ja hoitotyön palveluyksikön toiminta 
aloitettiin vuoden 2020 alusta. 

Hoitotyön palveluyksikköön, puheissa ”hopaan”, 
keskitettiin lyhyt- ja pitkäaikaisia poissaoloja korvaa-
va henkilöstö ja heidän rekrytointinsa. Käytännös-
sä se tarkoittaa varahenkilöstöä, vakinaisia vuosilo-
ma- ja poissaolosijaisia sekä eri pituisissa sijaisuuk-
sissa olevaa määräaikaista hoitohenkilöstöä.  Hoito-
työn palveluyksikön toimintaa on tarkoitus laajentaa 

portaittain.  Lähiesimiestyötä yksikössä tekee kolme 
osastonhoitajaa. Yksikkö on erikoissairaanhoidon 
vuodeosastojen ylihoitajan alaisuudessa.

Hoitotyön palveluyksikön  
tavoitteina ovat seuraavat: 
1.  Työpanoksen ja osaamisen kohdentuminen  
 potilashoidon vaatimalla tavalla
2.  Henkilöstömenojen hallinta
3.  Henkilötyön tuottavuuden lisääminen  
 (henkilöstön joustava käyttö, työn  
 kuormittavuuden tasaaminen)
4.  Hoitotyön lähiesimiesten työn uudistaminen ja  
 yhtenäiset toimintamallit

Hoitotyön palveluyksikön osastonhoitajat ovat tii-
viissä yhteistyössä mukana olevien työyksiköiden 
osastonhoitajien kanssa. Toiminnassa painottuu hen-
kilöstösuunnittelu niin työyksiköissä kuin myös hoi-
totyön palveluyksikössä, jossa sijaistarpeisiin pyritään 
vastaamaan mahdollisimman tarkoituksenmukai-
sesti huomioiden hoitotyön palveluyksikössä olevien 
sijaisten ja työyksikön näkökulmat. Vuosi 2020 oli uu-
den yksikön toiminnan ja järjestelyjen hiomista, jo-
hon lisähaasteen teki koronajärjestelyt sekä heiken-
tynyt hoitohenkilökunnan saatavuus. Lisäksi hoito-
työn palveluyksikön osastonhoitajien osalta tapahtui 
muutoksia. 

Vuonna 2021 hoitotyön palveluyksikössä muka-
na ovat samat työyksiköt kuin vuonna 2020. Työyksi-
köiden osastonhoitajien ja hoitotyön palveluyksikön 
osastonhoitajien yhteistyön jatkuminen tiiviinä on 
erittäin tärkeää. Yhteistyössä korostuu hoitohenkilö-
kunnan sijaisjärjestelyiden käytäntöjen kehittäminen 
niin, että hoitotyön palveluyksikkö palvelee mahdol-
lisimman hyvin työyksiköitä unohtamatta taloudelli-
suuden näkökulmaa. Samalla on vastattava mahdol-
lisimman hyvin hoitotyön henkilöstön tarpeisiin esi-
merkiksi työkierron järjestymisestä.

Kiitos kaikille hoitotyön palveluyksikön suunnitte-
lussa vuonna 2019 olleille. Kiitos vuoden 2020 alusta 
hoitotyön palveluyksikön toiminnassa mukana olleil-
le, eri sijaisuuksia tehneille henkilöille, hoitotyön pal-
veluyksikön osastonhoitajille ja mukana olevien työ-
yksiköiden osastonhoitajille ja ylihoitajille!

Asiantuntijoita osallistamalla 
”buustia” kehittämiseen

Yleisesti tiedetään, että etäjohtamisessa ja asiantun-
tijoiden johtamisessa on haasteensa. Tilanne on las-
ten ja nuorten kuntoutuksen yksikössä käännetty po-
sitiiviseksi ja lähdetty tietoisesti osallistamaan hen-
kilöstöä kehittämisessä ja yksikön sisäisessä päätök-
senteossa. On ollut perusteltua hyödyntää henkilös-
tön innostuneisuutta kehittää omaa työtä ja työolo-
suhteita. Tämä on johtanut yksikössämme vahvaan 
kehittämisen kulttuuriin, jossa prosessilähtöisesti on 
yhdenmukaistettu alueellista lasten ja nuorten kun-
toutustyötä ja asiakaspalvelua. Onnistuneen osallis-
tamisen takana on aina luottamukseen perustuva 
johtamistyö, jossa jokainen tiedostaa rooliinsa kuu-
luvat vastuunsa ja velvollisuutensa. Toisaalta onnistu-
nut osallistaminen vaatii esimieheltäkin innostunei-
suutta ja motivoituneisuutta. Näiden edellä mainit-
tujen syyseuraussuhteiden tunnistaminen ja hyödyn-
täminen on lasten ja nuorten yksikön kuntoutukses-
sa mahdollistanut reagoimisen toimintaympäristös-
sä nopeasti tapahtuviin muutoksiin (esim. siirtymi-
nen korona- aikana etäkuntoutukseen). Yksikön sisäi-
sen resilienssin voi sanoa olevan hyvällä tasolla.

Lasten ja nuorten kuntoutuksen yksikössä työs-
kentelee 44 kuntoutuksen asiantuntijaa (puhetera-
peutit, toimintaterapeutit ja fysioterapeutit), yhdek-
sässä eri toimipisteessä, sekä perusterveydenhuol-
lossa että erikoissairaanhoidossa. Yksikössämme ke-
hittämistyön perimmäisenä tavoitteena on ollut hel-
pottaa ja sujuvoittaa asiantuntijoiden perustehtävää 
ja asiakasprosesseja. Prosessit ja dokumentit alkavat-
kin olla IMS:ssa kuvattuna, mutta ennen kaikkea ne 

ovat jalkautuneet käytäntöön. PÄTEVÄ on rakennettu 
erityisesti verkostotoimijoitamme varten; tarjoamaan 
oleellisimman tiedon yksikkömme toimintamalleis-
ta muun muassa palveluihimme ohjautumiseen, lä-
hettämiseen ja yhteydenottoihin liittyen. Teams on 
otettu vahvasti käyttöön yksikön sisäisessä yhteyden-
pidossa, viestinnässä ja tiedon tallentamisessa sekä 
asiakastyössä.

Verkostoyhteistyön arvo tunnistetaan, yhdessä ol-
laan vahvempia. Lasten ja nuorten kuntoutuksen 
asiantuntijoiden luomia lähettämisen kriteerejä on 
käyty läpi yhdessä lähettävien tahojen kanssa. Näin 
on pyritty pääsemään tarkoituksenmukaiseen, mo-
niammatilliseen vuoropuheluun omissa toimipisteis-
sä toimivien työryhmän jäsenten kanssa. Jokainen 
asiantuntijamme tiedostaa edustavansa tahollaan 
paitsi omaa ammattiryhmäänsä myös omaa yksik-
köään.

Isoja yhteisiä ponnistuksia prosessikehittämisen 
lisäksi ovat olleet keskitetyn ajanvarauksen mallinta-
minen ja uusien toimitilojen suunnittelu. Tuoreim-
pana ponnistuksena tiloihin liittyen on Lahden per-
hekeskus, jonne lasten ja nuorten kuntoutuksesta 
muuttivat ensimmäisenä fysio- ja toimintaterapeutit. 
Puheterapeuttien osalta muutto perhekeskukseen 
tapahtuu heti huhtikuun alussa. Asiantuntijat pääsi-
vät tässä perhekeskusprojektissa mukaan suunnitte-
lutyöhön heti alkumetreiltä. Kuntoutuksen työnteki-
jöillä onkin ollut poikkeuksellisen suuri mahdollisuus 
tulla kuulluksi asiantuntijaroolissaan koko rakennus-
projektin ajan. Osallistumisella on ollut merkittävä 
vaikutus mahdollisimman onnistuneen lopputulok-
sen saavuttamiseksi ja muutokseen liittyviä epävar-
muuksia on näin pyritty hälventämään. Yksikössäm-
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me on tiedostettu, että henkilöstöllä on paras asian-
tuntemus, kun on kyse työntekijöille ja asiakkaille 
suunniteltavista tiloista - tiloista, joissa kuntoutus-
työ voidaan toteuttaa laadukkaasti. Perhekeskusten 
myötä toimipisteissämme toivotaan kuntoutuksen 
liitettävän aiempaa vahvemmin lapsen ja perheen 
arkeen ja toimintaympäristöön, osaksi palveluiden 
kokonaisuutta. Lapsen ja nuoren kuntoutus onnis-
tuu harvoin ilman perheen mukaantuloa, ja perheen 
kokonaistilanteen huomioonottaminen on puoles-
taan tärkeää kuntoutuksen onnistumiseksi. Yksikös-
sämme saatiinkin vuonna 2020 toteutetussa asia-
kastyytyväisyyskyselyssä erinomaiset tulokset lasten 
ja perheiden yksilölliseen kohtaamiseen ja asiantun-
temukseen liittyen. Asiantuntijoidemme osaamiseen 
on panostettu, eikä oppia ole aina tarvinnut lähteä 
hakemaan ulkopuolisista koulutuksista, kun olemas-
sa olevaa osaamispääomaa on jaettu sisäisillä koulu-
tuksilla ja mentoroinnilla. 

Yksikkömme toimintamalleja luotaessa on kes-
kiössä ollut koko ajan asiakas; ilman asiakasta ei kun-
toutustyölle ole tarvetta. Asiakaslähtöisyydessä on 
pyritty muistamaan kuntoutustarpeen oikea-aikai-
suus, kustannustehokkuus sekä alueellisesti mah-
dollisimman yhdenmukaiset palvelut. Kuitenkin on 
muistettava, että kun on kyse ihmisten kanssa teh-
tävästä työstä, ovat asiakastyön tavoitteet ja toimin-
tamallit aina viime kädessä yksilöllisiä, eli asiantun-
tijan persoonalle ja osaamiselle on jätettävä tilansa. 
Tämä on mahdollista, kun yksikössämme luotetaan 
siihen, että työntekijä tietää tehtävässään omat vas-
tuunsa ja velvollisuutensa. Yhdessä tiedostamme, 
että muutokset ja muutosten kompleksisuus ovat 
osa arkeamme, mutta yhdessä on myös todettu, et-
tä toiminnan kehittämisessä vahvasti mukana oleva 
henkilöstö on tulevaisuudessakin entistä vahvempi 
kohtaamaan tulevia muutoksia. Yhdessä vahvistet-
tua yksikön sisäistä resilienssiä on vastaisuudessakin 
vaalittava aktiivisesti.

Vammaispalvelun työväkivallan  
hallintaan uusia keinoja

Vammaispalvelun työturvallisuutta on jo kahden 
vuoden ajan kehitetty työväkivallan hallinnan han-
ketyön avulla. Tavoitteina ovat olleet turvallisuuskult-
tuurin, ammatillisen itsevarmuuden, tunteiden sää-
telyn, itsereflektion, työ- ja toimintakyvyn sekä työil-
mapiirin paraneminen. Hanketyön prosessit ovat rat-
kaisukeskeisiä, yhteisöllisiä ja resilienssiä vahvistavia.

Vuonna 2020 viidessä vammaispalvelun palvelu-
kodissa työyhteisön omaa asiantuntijuutta, työyhtei-
sön yhteistoimintaa ja avointa vuorovaikutusta vah-
vistettiin työväkivallan hallinnan coaching-prosesseil-
la. Työskentelyyn osallistuivat työyksikön esimiehen 
lisäksi työyhteisö ja työsuojeluvaltuutettu. Työyhtei-
sön yksilöllisiin tarpeisiin vastattiin tarpeenmukaises-
ti coachingin, työnohjauksen ja kriisityön menetel-
millä. Prosesseissa tehtiin työturvallisuuslain edellyt-

tämät työpaikkakohtaiset menettelytapaohjeet työ-
väkivallan hallintaan. Ohjeet toimivat työyksiköiden 
turvallisuusvarttien runkona ja perehdytyksen väli-
neenä. Lisäksi käsiteltiin työväkivallasta nousevia tun-
nekokemuksia, tutkittiin asiakascaseja sekä kehitet-
tiin yhteisiä ennakoivia ja turvallisia työtapoja.

Vuonna 2020 vammaispalvelu osallistui johdon ja 
esimiesten työväkivallan hallinnan coaching-proses-
sin pilotointiin, jossa tavoitteena oli löytää kokonais-
valtaisia ja tulosaluekohtaisia keinoja työväkivallan 
ennakoivaan hallintaan. Prosessissa selkeytettiin ta-
voitteita, vastuita ja rooleja sekä rekrytointi, perehdy-
tys- ja koulutusmalleja. Lisäksi prosessissa nousi tarve 
kehittää haastavasti käyttäytyvän asiakkaan ohjaus-
työhön tukirakenteita ja psykiatrisesti oirehtivan asi-
akkaan hoitopolku. 

Vammaispalvelu osallistui työväkivallan hallin-
nan hankkeessa myös yhtymän hyvien käytäntei-
den jakamiseen ja vastaanottamiseen. Hankkeessa 
mallinnettiin ohje vammaispalvelun kehittämästä 
asiakaskohtaisesta turvasuunnitelmasta, joka on yh-
tymässä todettu hyväksi työvälineeksi potilasturval-
lisuuden kehittämisessä. Erityisesti muistisairaiden 
palveluasumisen henkilökunta on kokenut ohjeen 
hyödyllisenä haastavassa asiakastyössä. Vammaispal-
velun esimiehille perehdytettiin hankkeessa tuotettu 
uhka- ja väkivaltailmoituksen käsittelyn ohje, joka on 
mallinnettu psykososiaalisten palveluiden toiminta-
tavasta. 

Työväkivallan hallinnan hanketyöskentelyt tukevat 
yhtymän uutta muutosohjelmaa, jossa tavoitteena 
on kehittää johtamisen johtamista, vähentää sairaus-
poissaoloja, parantaa työtyytyväisyyttä ja vahvistaa 
hyvää työntekijäkokemusta.

Asiakas- ja potilasturvallisuustyön 
kehittäminen perhe- ja sosiaali- 
palveluissa

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialalla on tiivistetty 
yhteistyötä vuoden 2020 aikana potilasturvallisuus-
koordinaattorien ja sosiaaliasiamiehen kanssa. Ta-
voitteena on ollut kehittää pysyviä yhteistyörakentei-
ta ja -käytäntöjä, jotta asiakas- ja potilasturvallisuus-
työ on jatkossa aikaisempaa kiinteämpi osa toimi-
alan kokonaisjohtamista ja kehittämistyötä. 

Yhteistyökäytännöt potilasturvallisuuskoordinaat-
torien ja sosiaaliasiamiehen kanssa on kirjattu toi-
mialan johdon päivitettyyn vuosikelloon. Yhtymän 
laatu, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman 
seuranta ja toteutumisen arviointi sekä sosiaaliasia-
miehen vuosittain antama selvitys ovat osa toimiala-
tasoista kehittämistyötä.  Keskeinen osa kokonaiske-
hittämistä on suunnitelmien ja selvitysten käsittely ja 
jalkautus toimialan tulosalueilla ja edelleen toimin-
tayksiköihin.  

Tavoitteena on kehittää asiakas- ja potilasturval-
lisuutta toiminnan vuorovaikutteisella arvioinnilla ja 
seurannalla tunnistaen toiminnassa esiintyviä riskejä 
ja niitä vähentävällä kehittämistyöllä. Vuosille 2021-
2022 laadittu ja yhtymän hallituksen hyväksymä laa-
tu, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma sisäl-
tää keskeiset kehittämiskohteet suunnitelmavuosille.  
Olennaista on muistaa, asiakas- ja potilasturvallisuus-
näkökulman huomioiminen on keskeinen osa kaik-
kea kehittämistyötä.

Tiedon tuottamisen ja tilastojen tarkastelun rin-
nalla tarvitaan rakenteellisten asioiden arviointia ja 
pohdintaa kaikilla organisaation tasoilla.  Omaval-
vonta ja toiminnan säännöllinen seuranta ja arviointi 
ovat kehittämisen kivijalka. Vuorovaikutus asiakkai-
den ja potilaiden kanssa sekä saatu asiakaspalaute 
tuottavat kehittämistyössä tarvittavaa tietoa. Asiakas-
palautteiden kerääminen on jatkuvaa ja kerran vuo-
dessa toimialalla kerätään asiakaspalautteita tehos-
tetusti. Asiakaspalautteiden määrä kasvoi merkittä-
västi vuoden 2020 aikana.         

Ikääntyneiden perhehoito

Vuosina 2016-2018 Päijät-Hämeessä osallistuttiin Päi-
jät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Perhonen-hankkee-
seen, minkä tarkoituksena oli kehittää perhehoitoa 
ikääntyneille alueellamme ja yhtenäistää perhehoi-
don sääntökirja alueelle sekä yhtenäistää perhehoi-
tajien palkkiot sekä asiakasmaksut ikääntyneiden ja 
vammaispalvelun perhehoidossa.  Päijät-Hämeessä 
ikääntyneiden perhehoitoa on tarjottu entisen Oivan 
alueella Hollolassa ja Asikkalassa sekä Lahdessa, va-
jaa kymmenen vuotta pienimuotoisesti muutamissa 
perhekodeissa.

Ikääntyneiden asiakasohjaus Siirin kautta järjes-
tetään kaikki ikääntyneiden palvelut Päijät-Hämeen 
alueellemme. Laaja-alaisen palvelutarpeen arvioin-

nin perusteella asiakkaalle räätälöidään ikäänty-
neen tarvitsemat palvelut. Pääpaino on kotiin jär-
jestettävillä palveluilla. Viime vuosina on huomat-
tu, että ikääntyneillä on tarve tuettuun asumiseen 
eli välimuotoasumiseen, mitä perhehoito voidaan 
katsoa olevan. Ikääntyneiden palveluissa perhehoi-
to sijoittuu kotihoidon ja tehostetun palveluasumi-
sen väliin. Asiakkaan ohjaus sijoittuminen ja päätök-
senteko perhehoitoon tapahtuu asiakasohjaus Siirin 
omaishoidon tuessa. Perhehoidon valvonta on palve-
lupäällikön vastuulla yhdessä perhehoidosta vastaa-
van asiakasohjaajan kanssa. 

Perhehoito on toimeksiantosopimussuhteista, 
perhehoitajan omassa kodissa tai ikääntyneen kodis-
sa tapahtuvaa perhehoitoa, asiakkaan kodissa tapah-
tuvaa perhehoitoa kutsutaan kiertäväksi perhehoi-
doksi. Muutoin perhehoitoa on lyhytaikaista, osavuo-
rokautista ja pitkäaikaista perhehoitoa. Lyhytaikainen 
perhehoitoa on yksi lomajakso vaihtoehto omaishoi-
dettavalle. Kiertävää perhehoitajaa käytetään 
omaishoitajan sijaistamiseen ja tukemiseen. Perhe-
hoito soveltuu muistisairaalle, henkilökohtaisissa toi-
missa ja kodinhoidollisissa sekä asioinneissa apua 
tarvitsevalle ja pääsääntöisesti hyvin yönsä nukkuvil-
le. Perhehoidosta on laadittu myöntämisen perus-
teet ikääntyneiden palveluihin. Perhehoitajalle mak-
setaan palkkio ja kulukorvaus Päijät-Hämeen hyvin-
vointiyhtymän hallituksen hyväksymien palkkioiden 
mukaisesti sekä asiakkaalta peritään asiakasmaksu.

Vuoden 2019 jälkeen ikääntyneiden perhehoi-
to on lisääntynyt. Asiakasohjaus Siirin omaishoidon 
tuen kuusi asiakasohjaajaa tulosaluejohtajan ohjaa-
mana osallistui Perhehoitoliiton tarjoamaan perhe-
hoitajien kouluttajakoulutukseen, ja olemme sen 
jälkeen valmentaneet ikääntyneiden perhehoita-
jia alueellemme. Perhehoitajia tällä hetkellä on 11 
ja perhekoteja Artjärvellä, Hollolassa, Orimattilas-
sa, Padasjoella sekä Sysmässä. Artjärvellä ja Sysmäs-
sä on sijoitettuna pitkäaikaisia perhehoitoasiakkaita. 
Kiertäviä perhehoitajia toimii neljä. Tällä hetkellä on 
käynnissä uusi perhehoitajien ennakkovalmennus-
ryhmä, missä on 10 uutta perhehoitajiksi valmennet-
tavaa ympäri Päijät-Hämettä. Tavoitteena on saada 
uusia koteja pitkäaikaiseen perhehoitoon. 

Viimeisin koti Artjärvelle avasi ovensa 18.1.2021, 
missä on kuusi pitkäaikaista paikkaa sekä yksi lyhyt-
jaksopaikka. Kodin perhekoti Saarnisillan perustivat 
Heinolasta muuttaneet perhehoitajat yhtymältä va-
pautuneeseen Artjärven Tuomaskotiin, mikä oli vii-
me kesään asti toiminut muistisairaiden pienryh-
mäkotina. Tilat toimivat hienosti perhekotina ja ym-
päristö on turvallinen ja rauhallinen ikääntyneiden 
perhekotina. Perhekotiin sijoitettu asiakas on perhe-
kodin jäsen, parhaimmillaan perhekodin ilmapiiri ja 
arki antaa turvaa monesti yksinäisyyttä, ahdistusta ja 
pelkoa kokeville ikääntyneille, joille ei ole ollut riittä-
vää läheisten antama apu, vapaaehtoisavut, kotihoi-
don ja turvapalveluiden mittavat palvelut. 
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Poikkeusolot  
muokkasivat toiminta- 
ympäristöä ja -tapoja

V
iestinnän vuosi 2020 oli varsin työntäytei-
nen. Koronaepidemian viestintä työllisti 
yhtymässä isoa joukkoa ihmisiä: niin joh-
toa, asiantuntijoita kuin viestintäyksikön-
kin väkeä. Tarvittiin valtava määrä sisäis-

tä viestintää ja tiedottamista muuttuvista ohjeista ja 
käytännöistä, jotta henkilöstömme pystyi hoitamaan 
työnsä epidemian keskellä mahdollisimman häiriöt-
tömästi ja turvallisesti. Alueemme asukkaat oli tär-
keää pitää rauhallisena ja ohjata toimimaan oikein, 
jos oli epäily koronasta tai tarvitsi muutoin sosiaali- ja 
terveydenhuollon apua. Koronaviestintää tehtiin li-
säksi erimuotoisessa sidosryhmäyhteistyössä ja ko-
koustyöskentelyssä päivittäin. Jos viestintätekoja kat-
soo lukuina, sana korona on mainittu sisäisessä int-
ranetissämme jo 586 kertaa, ja mediatiedotteissakin 
75 kertaa. Päivittäisiä korona-tilannekuvaviestejä on 
julkaistu pelkästään henkilöstölle 230 viime vuonna, 
ja suurelle yleisölle saman verran.

Koronakiireiden rinnalla yhtymälle muodostettiin 
syksyllä uusi brändi, Päijät-Sote. Päijät-Sote on yh-
teinen nimi alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluille ja luotu helpottamaan palveluiden löytä-
mistä. Päijät-Soten myötä uusimme koko visuaalisen 
ilmeemme, avasimme uuden paijat-sote.fi -verkko-
palvelun ja päivitimme loppuvuodesta myös viestin-
tästrategiamme.

Uusi viestintästrategia lähtee siitä, että viestintä ei 
tarkoita vain tiedottamista. Esimerkiksi kaikki asia-
kaskohtaamiset ovat viestintää. Viestintä on myös 
johtamista, yhdessä tekemistä ja kohtaamista, niin 
yhtymän sisällä kuin sidosryhmien ja asiakkaiden 
kanssa. Uuden strategiamme mukaisesti haluamme 
tehdä oikeasti ymmärrettävää ja asiakkaalle avautu-
vaa viestintää ilman sote-jargonia, ammattilaisten 
keskenään käyttämää kieltä. Asiakasviestinnän tavoi-
te on se, että asiakkaat ja asukkaat tietävät, mistä saa 
oikeaa palvelua ja luottavat, että heidän asiansa tule-
vat hoidetuiksi.

Koronavuosi 2020

Tätä tekstiä kirjoitettaessa on kulunut hieman yli 
vuosi siitä, kun Suomessa todettiin ensimmäinen ko-
ronavirustartunta Lapissa, ja hiukan vajaa vuosi siitä, 

kun ensimmäinen tartunta todettiin Päijät-Hämees-
sä. Maaliskuun 2020 alkupuolelta alkaen on eletty 
koronan kanssa volyymin vaihdellessa – on testattu, 
jäljitetty, eristetty ja hoidettu koronapotilaita.

Koronapotilaiden hoidon järjestelyt kuormittivat 
henkilöstöä huomattavan paljon. Henkilöstösiirto-
ja tehtiin koko vuoden ajan. Keväällä se tapahtui no-
pealla aikataululla, kun koronapotilaiden määrän 
ennakoitiin kasvavan erittäin korkeaksi ja henkilös-
töä siirtyi koronapotilaita hoitaviin yksiköihin. Toisaal-
ta siirtoja oli omasta yksiköstä toiseen yksikköön kor-
vaamaan henkilöitä, jotka siirtyivät koronapotilaiden 
hoitoon. Huomattavaa on, että henkilöstön siirtoja 
toteutui niin työyksiköiden, tulosalueiden kuin myös 
toimialojen välillä. Henkilöstösiirroissa pyrittiin otta-
maan huomioon kunkin henkilön aikaisempi koke-
mus ja osaaminen, mutta aina se ei ollut riittävästi 
mahdollista. Henkilöstöresurssin riittävyyden lisäksi 
tehtiin myös useita fyysisen hoitoympäristön muu-
toksia, jotta voitiin turvallisesti hoitaa niin koronapo-
tilaita kuin myös muita potilasryhmiä.

Siirtyminen omasta tutusta työyksiköstä vieraam-
paan työyksikköön kuormitti niin uudenlaisten po-
tilaiden hoidon osalta kuin myös vieraampien työ-
tovereiden osalta. Uuteen työyksikköön siirtymistä 
helpotti työkavereiden antama perehdytys ja työyk-
siköiden hyvä ilmapiiri. Mitä kuuluu -työhyvinvointi-
kyselyn 2020 tulosten mukaisesti terveys- ja sairaan-
hoitopalvelujen toimialan vastaajista lähes puolet on 
joutunut koronan myötä oppimaan uusia tietoja ja 
taitoja − laajentamaan osaamistaan. Tietojen ja taito-
jen oppimisen lisäksi moni koki myös työmääränsä 
kasvun. Näissä tilanteissa moni pelkäsi myös oman 
terveytensä puolesta. 

Vuoden 2020 kuluessa arvioitiin toiminnan eri jär-
jestelyitä. Keväällä 2020 tehdyistä järjestelyistä otet-
tiin oppia jatkotoimenpiteisiin, jotta erityisesti eri 
potilasryhmien hoidot eivät viivästyisi, kaikki hoidos-
sa olevat potilaat tulevat hyvin hoidetuksi ja henki-
löstön jaksaminen ei kuormittuisi. Loppuvuotta koh-
den toiveet rokotusten käynnistymisestä ja siten ”ko-
rona-ahdingon” helpottumisesta olivat varmaankin 
useimpien mielessä.

Kukaan ei osannut ennakoida ensimmäisten ko-
ronauutisten tullessa, minkälaiseksi vuosi 2020 ko-
ronan vuoksi muotoutui. Henkilöstö joutui hyvin pai-

neistettuihin tilanteisiin, mutta jaksoi kaikesta huo-
limatta paneutua potilaiden hyvään hoitoon. Henki-
löstön jaksamisen tukea järjestettiin henkilöstöpal-
velujen puolelta, ja työyhteisöjen tuki oli myös hyvin 
arvokasta. Kiitos kaikille!

Koronakevät 2020 Geriatrian  
poliklinikalla

Ohjeistus ikäihmisten karanteenista keväällä 2020 
aiheutti runsaasti kysymyksiä Geriatrian poliklinikan 
toiminnan suhteen. Alkuun toimintaa oltiin jatka-
massa normaalisti, mutta nopeasti Ikäkunnon joh-
toryhmä päätti, että poliklinikan toiminta suljetaan. 
Vastaanottoja peruttiin ja koko yksikkö suljettiin vas-
taanottotoiminnan osalta 1.4.2020. Sulku kesti koko 
poliklinikan osalta noin viisi viikkoa.

Poikkeusajan toiminnan suunnittelun alusta läh-
tien oli selvää, että yksikössä toimivien muistikoordi-
naattoreiden työpanosta ei voi siirtää muualle, kos-
ka tarve heidän työlleen tulee vain kasvamaan poik-
keusolojen aikana. Poliklinikan henkilökunta poh-
ti sulun aikaisia sijoitusvaihtoehtojaan ja kiinnostus 
muihin tehtäviin siirtymiseen myös huomioitiin. Tie-
dostettiin, että kysyntää muistihoitajien asiantunti-
juudelle tulee poikkeusolojen kestäessä kasvamaan 
muun muassa kotihoidossa, asiakasohjausyksikkö 
Siirissä ja terveysasemilla.

Lopulta kuitenkin suurin osa Geriatrian poliklini-
kan henkilökunnasta jäi omaan työpisteeseensä te-
kemään laajennetusti konsultaatio- ja puhelintyötä, 
harkinnanmukaisia kotikäyntejä sekä kuvapuhelin-
käyntejä. Yksi muistihoitaja siirtyi sulun ajaksi alueen-

sa kotihoitoon, toinen keskittyi tekemään jo aloitet-
tua kehittämistyötä Jalmarin muistiosastolla ja kol-
mas siirtyi työskentelemään PHKS:n synnyttäneiden 
ja naistentautien vuodeosastolle. Kaikille kolmelle 
kyseinen työ ja työpaikka oli aiemmasta työhistorias-
ta tai keikkatyöstä tuttu. 

Pakon edessä tehdyt työkäytäntöjen ja -tehtävien 
muutokset ovat koituneet ainakin jossain määrin yk-
sikössämme eduksi ja kehittäneet toimintaa. Yhteis-
työ muiden sote-alan toimijoiden kanssa on tiivisty-
nyt, kun olemme tehostetusti tuoneet esiin konsul-
taatiomahdollisuuksia ja kanavoineet niitä. Ammat-
tilaisille tarjotun konsultaatioavun lisäksi yksikköön 
työhön jääneet muistihoitajat soittivat jonossa olleil-
le asiakkaille, keskustelivat vallitsevasta tilanteesta ja 
kysyivät kuulumisia. Asiakkaat kokivat nämä puhelut 
tervetulleina kiinnostuksen osoituksina. He saivat tar-
vittaessa myös konkreettisia neuvoja, miten asioita 
voi hoitaa poikkeusoloissa. Näin hoitajat omalta osal-
taan lievittivät epidemian alkuvaiheen aiheuttamaa 
epätietoisuutta ja ahdistusta.

Sulun aikana yksikön geriatrit korvasivat vastaan-
ottokäynnit hoitopuheluilla, jolloin varsinainen vas-
taanottoaika voitiin siirtää syksyyn. Myöhemmin ky-
seisten potilaiden seuraavalla vastaanottokäynnillä 
todettiin, että tietyissä tilanteissa joitakin kontrolli-
käyntejä voidaan jatkossakin onnistuneesti hoitaa 
puhelimitse. 

Muistikoordinaattorin työssä kuvapuheluiden li-
sääminen on tehostanut työaikaa. Se on lisännyt 
mahdollisuuksia etätyöhön ja fyysisten käyntien vä-
hentämiseen. Muistisairaus ei välttämättä ole kuva-
puhelinasiakkuutta poissulkeva tekijä ja muistikoor-
dinaattoreiden asiakkuuksissa asioidaan myös pal-
jon kotona läheistään hoitavien omaishoitajien tuke-
mana. Kontakteja on mahdollista ottaa ohjelmaan 
myös tiheämmin, kun asiakkaalla on käytössä kuva-
puhelin.

Koronakevään aikana tehostettiin Geriatrian po-
liklinikalla myös kannettavan tietokoneen käyttöä 
muistihoitajien ja muistikoordinaattoreiden työväli-
neenä. Kannettavien tietokoneiden myötä kirjausai-
ka toimistolla on lyhentynyt, tulosteiden määrä vä-
hentynyt ja sitä kautta tietosuojariskiä pienentynyt. 
Kannettavat ovat myös lisänneet mahdollisuutta etä-
töiden tekemiseen. 

Hoitajien kokemuksia työstä muilla 
osastoilla sulun aikana

Hieman yllättäen geriatrian poliklinikan hoitaja pys-
tyi hyödyntämään työtaitojaan ja kokemustaan myös 
PHKS naistentautien osaston potilaisiin, sillä sielläkin 
hoidetaan muistisairaita. Muistisairaat koetaan hel-
posti osaston ”raskaina” hoidettavina, jolloin hoitaja 
avaamalla työtään kollegoilleen positiivisessa valos-
sa, sai siitä työyhteisöön uutta näkökulmaa. Hoitaja 
totesi myös, että kun tekee pitkään samaa työtä sa-
massa työpisteessä, ei välttämättä näe oman työn 
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positiivisia puolia tai mahdollisuuksia. Hän totesi ko-
kemuksensa pohjalta, että jokaiselle tekisi hyvää jos-
kus ravistella rutiineja ja käydä mahdollisuuksien 
mukaan omaa totuttua tehtävää kauempana, jotta 
voi nähdä asioita uusin silmin.

Muistihoitaja, joka pääsi jatkamaan jo aloitettua 
kehittämistyötä Jalmarin muistiosastolla, koki jakson 
olleen hyvää vaihtelua koronahuolen keskellä. Hän 
pääsi entiseen työyksikköönsä tekemään omaa, rää-
tälöityä roolia toiminnan kehittämiseksi. Tähän olisi 
ollut lähes mahdotonta irrottaa ketään normaaliai-
kana, ja nyt työ saatiin kerralla etenemään hyvin. 

Kotihoidossa työssä ollut muistihoitaja koki pääs-
seensä eräänlaiseen työnkiertoon, josta hän sai uusia 
ajatuksia ja näkökulmia omaan työhönsä. Kotihoi-
don yksikkö oli hoitajan omalla poliklinikka-alueella, 
joten työjakso auttoi myös yhteistyön kehittämisessä, 
kun tultiin tutuiksi puolin ja toisin.

Toisiin tehtäviin siirtyneet työntekijät sujahtivat 
uusiin rooleihinsa lyhyellä varoitusajalla sujuvasti. 
Toisaalta sulkuaika toisessa yksikössä toimi kaikille 
haasteena ja vaihteluna, kun kyse oli kuitenkin mää-
räaikaisesta muutoksesta.

Geriatrian poliklinikan sulun aikana niin geriat-
rien kuin muistihoitajienkin jonot kuitenkin kasvoi-
vat merkittävästi ja asiakkaiden tutkimuksiin ja hoi-
toon pääsy pitkittyi. Toivottavasti uusien kokemusten 
ja oppien siivittämänä pystymme muuttamaan ja 
uudistamaan geriatrian poliklinikan toimintatapoja, 
Eniten vaikutuksen toivotaan näkyvän siinä, että jo-
noja ei enää muodostuisikaan.

Tiedottaminen tuli osaksi  
henkilöstön arkea Jalkarannan  
palvelutalossa

Jalkarannan palvelutalossa työskennellään seitse-
mässä eri kerroksessa kolmivuorotyössä. Koronapan-
demian myötä erilaisten ohjeiden määrä lisääntyi 
merkittävästi ja sen myötä ajantasaisen tiedon jaka-
minen henkilöstölle tuli haasteelliseksi. Palveluta-
lossa pohdittiin yhdessä työntekijöiden kanssa, mi-
ten kaikki tiedotteet ja ohjeet saadaan tiedoksi koko 
henkilökunnalle. Yhteisen kehittämisen tuloksena 
syntyi toimintatapa, jolla tiedottamista tehtiin palve-
lutalossamme.

Pidimme joka arkipäivä koronainfon klo 14, jolloin 
sekä aamu- että iltavuoro olivat paikalla ja näin ta-
voitimme suuren määrän henkilökunnastamme. Tie-
dotteet ja ohjeet käytiin tuolloin lävitse henkilökun-
nan kanssa ja samalla ratkottiin yhdessä epäselviä 
asioita. Sen lisäksi kahvihuoneiden pöydille tehtiin 
erilliset koronakansiot, joihin tulostettiin aina uusin 
tieto ja samalla vanhentuneet tiedot poistettiin. Ko-
ronainfojen määrää vähennettiin sitä myöden, kun 
henkilökunnan tietoisuus koronan suhteen lisääntyi. 

Työntekijät osallistuivat infoihin ja tarkastivat uu-
simmat tiedotteet ja ohjeet Korona-kansiosta aina 
ennen työvuoron alkua. Tiedottamisen uudistami-

nen koettiin hyväksi, joten olemme jättäneet toimin-
taamme aktiivisen ohjeiden ja tiedotteiden läpikäy-
misen yhdessä työntekijöiden kanssa.

Kotikuntoutuksessa työtä tehtiin 
uudessa tilanteessa

Viime maaliskuinen covid-19-tilanteen aiheuttama 
valmiustilan kohottaminen ja sen seurauksena teh-
dyt henkilöstösiirrot yhtymässä eri tehtäviin tarkoitti-
vat kotikuntoutuksen yksikössä sitä, että tiimien lähi-
hoitajista lähes kaikki, eli noin 40 % yksikön henkilös-
töstä, siirtyivät kotihoidon eri toimipisteisiin kahden 
kuukauden ajaksi. Tämä vaikutti merkittävästi alu-
eellisten kotikuntoutuspalvelujen järjestämiseen. Si-
säistä työnjakoa ja tehtäviä jouduttiin yksikköön jää-
neiden terapeuttien osalta uudelleen arvioimaan ja 
työtä priorisoimaan. Jouduimme tinkimään kiireet-
tömistä palveluista ja ryhmämuotoinen toiminta lo-
petettiin. Toimintamme painopiste siirtyi tehostetun 
kotikuntoutuksen tarpeessa olevien palvelujen tur-
vaamiseen, koska luonnollisesti sairaalasta kotiutu-
ville kuntoutujille tuli mahdollisuuksien mukaan jär-
jestää tässäkin tilanteessa tarvittava jatkokuntoutus. 
Lukujen valossa tilannetta jälkikäteen arvioiden ta-
pahtui suoritteissa noin 20 % pudotus edellisen vuo-
den vastaavaan aikaan maaliskuun ja toukokuun vä-
lillä. Myös kotikuntoutukseen syntyi tänä ajanjaksona 
hoitovelkaa, joka ilmeni varsinkin iäkkäämpien koto-
na asuvien kiireettömien palvelujen aloittamisen vii-
västymisenä. 

Toukokuun loppupuolella tiimien hoitajat pala-
sivat takaisin yksikköömme ja pääsimme palautta-
maan kaikki kotikuntoutuspalvelumme ryhmätoi-
mintoja lukuun ottamatta. Ryhmätoiminnot käyn-
nistyivät rajoitetusti vasta syksyn aikana. Loppuvuo-
den aikana palvelujemme kysyntä kasvoi voimak-
kaasti yhtäältä omaan asiakaskuntaan syntyneen 
hoitovelan purkautumisesta, toisaalta muun toimin-
taamme kiinteästi vaikuttavan sairaanhoitopalvelun 
palautumisesta ja tehostumisesta johtuen. Henkilös-
tömme joutui kysynnän kasvaessa ponnistelemaan 
resurssiensa äärirajoilla ja tiimien loppuvuoden pon-
nistelujen tuloksena olimme loppuvuodesta aiem-
paan nähden suoritevertailussa enää vain noin 5 % 
jäljessä. Vuosi oli kaikkiaan henkilöstölle paitsi poik-
keava myös raskas. ”Mitä kuuluu” -kyselyn korona-ai-
healueen lukujen mukaan olimme yksikkönä yhty-
mässä siinä 10 % joukossa, josta eniten henkilösiirto-
ja tapahtui. Epävarmuus uusien siirtojen mahdolli-
suudesta näkyi myös kyselyn ajankohtana lokakuus-
sa yhä 25 % tasolla vastauksissa. Yksikön erityisenä 
vahvuutena voidaan pitää henkilöstön ammattitai-
toa ja suhtautumista työhön, sillä työn hallinnan tun-
teessa ja työpaineiden kokemisessa yksikkömme oli 
ylimmän parhaan 10 % joukossa.

Yksikön esimiehenä tunnen suurta kiitollisuutta 
oman henkilöstön kyvystä ottaa vastaan muutoksia 
ja suhtautua muutoksiin rakentavasti. Vaikka tällai-
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set nopeat muutokset eivät ole mielekkäitä, ei näihin 
voida aina vaikuttaa. Tällaiset kokemukset ovat kui-
tenkin jälkikäteen arvioiden olleet osaltaan kasvatta-
massa jokaisen meidän ammatillista identiteettiä ja 
osaamista. Kiitos kuluneesta vuodesta!

Luottamusmiehet etätyöhön

Järjestöt, JUKO, Tehy, SuPer, JHL ja Jyty, tekevät sään-
nöllisesti ja tiiviisti yhteistyötä työnantajan ja työnte-
kijöiden kanssa. Vuosi 2020 on muuttanut korona-
pandemian vuoksi luottamusmiesten toimintakent-
tää. Ulkopuolisten vierailuja ei ole toivottu yksiköihin, 
joten jäsenten henkilökohtaiset tapaamiset ovat jää-
neet minimiin.  Kokoontumisrajoitusten vuoksi ko-
koukset on pidetty Teamsilla ja mahdollisuuksien 
mukaan myös jäsenten tapaamiset. Työtä on tehty 
pääosin etätyönä, mikä on vaatinut uusien toiminta-
tapojen opettelua, mutta samalla helpottanut kes-
kittymistä itse työntekoon ja lisännyt työnimua. Etä-
työn myötä luottamusmiesten työaika on muuttunut 
enenevästi joustavammaksi. Työn ja vapaa-ajan ra-
ja on hämärtynyt. Yhteydenottoja tulee paljon myös 
henkilökohtaisiin sähköposteihin ja puhelimiin. Työ-
ajan käyttö on muuttunut kuormittavammaksi ja tii-
viimmäksi siirtymäaikojen kokouksesta toiseen jää-
dessä pois. Selvitettävät asiat ovat lisääntyneet.

Tunnuslukuja ja  
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2017 2018 2019 2020

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12. 7302 7079 6956 6780

Henkilötyövuosien lukumäärä 31.12. 6664 6613 6445 6080

Vakinaisia % 78,7 80,6 76,1 81,5

Määräaikaisia % 21,3 19,4 23,9 18,5

Henkilöstön lukumäärä henkilöstöryhmittäin

Hoitohenkilöstö 3363 3229 3176 3189

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 2523 2461 2470 2356

Lääkärit 552 573 572 579

Erityisammattiryhmät 108 96 94 97

Muu henkilöstö 756 720 644 559

Naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä % 88,6 88,5 88,5 88,4

Miesten  osuus vakinaisesta henkilöstöstä % 11,4 11,5 11,5 11,6

Keski-ikä (koko henkilöstö) 44,2 44 44,2 44,2

Lähtövaihtuvuus % 4,9 5,2 6,4 6,2

Eläkeikä (vanhuuseläke) 63,4 63,6 63,7 64

Eläkeikä (kaikki eläkkeet) 62,9 59,3 62,8 62,9

Koulutuspäivien lukumäärä/henkilö 2,4 2,5 2,2 2,0

Sairauspoissaolot / toteutunut henkilötyövuosi 19,6 19,6 19,5 21,1

Avainlukuja 2017–2020

TAULUKKO 1

* Henkilötyövuosi: teoreettisestä htv:stä vähennetty palkattomat poissaolot.

2018 2019 2020 Muutos% 2019-2020

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 2342 2392 2421 1 %

Hoitohenkilöstö 1799 1801 1829 2 %

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 7 50 52 4 %

Lääkärit 482 486 488 0 %

Erityisammattiryhmät 18 19 20 5 %

Muu henkilöstö 36 36 32 -11 %

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 2328 2295 2157 -6 %

Hoitohenkilöstö 769 757 735 -3 %

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 1447 1402 1301 -7 %

Lääkärit 29 27 32 19 %

Erityisammattiryhmät 23 22 23 5 %

Muu henkilöstö 60 87 66 -24 %

Perhe- ja sosiaalipalvelut 1713 1677 1630 -3 %

Hoitohenkilöstö 474 462 462 0 %

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 966 1018 995 -2 %

Lääkärit 45 45 44 -2 %

Erityisammattiryhmät 54 53 54 2 %

Muu henkilöstö 174 99 75 -24 %

Ympäristöterveyskeskus 31 31 31 0 %

Lääkärit 14 14 15 7 %

Muu henkilöstö 17 17 16 -6 %

Yhtymän johto 14 49 49 0 %

Muu henkilöstö 14 49 49 0 %

Yhtymäpalvelut 573 502 476 -5 %

Hoitohenkilöstö 168 156 163 4 %

Muu henkilöstö 405 346 313 -10 %

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 15 10 16 60 %

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 1 0 8 800 %

Muu henkilöstö 14 10 8 -20 %

Henkilöstön lukumäärä toimialoittain

TAULUKKO 2
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Henkilöstötyövuosien kehitys toimialoittain

Henkilötyövuosien kehitys ammattiryhmittäin

TAULUKKO 3

TAULUKKO 4

2017 2018 2019 2020 Muutos % 
2019–2020

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 2032 2072 2195 2122 -3,3 %

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 2218 2205 2111 1961 -7,1 %

Perhe- ja sosiaalipalvelut 1557 1540 1547 1469 -5,0 %

Ympäristöterveyskeskus 26 26 26 27 3,8 %

Yhtymän johto 14 12 53 44 -17,0 %

Yhtymäpalvelut 596 539 501 444 -11,4 %

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 13 18 12 12 0,0 %

Laboratoriopalvelujen liikelaitos 208 201 0 0 0,0 %

Yhteensä 6664 6613 6445 6080 -5,7 %

2017 2018 2019 2020
Muutos % 

2019-2020

Hoitohenkilöstö 3163 3075 2952 2833 -4,0 %

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 2123 2306 2263 2137 -5,6 %

Lääkärit 487 498 512 499 -2,5 %

Erityisammattiryhmät 100 92 82 83 1,2 %

Muu henkilöstö 791 642 636 528 -17,0 %

Yhteensä 6664 6613 6445 6080 -5,7 %

Henkilöstön lähtövaihtuvuus 2018–2020 ja vaihtuvuusprosentti

Keskimääräinen palvelusaika

TAULUKKO 5

TAULUKKO 6

Lopetussyy 2018 2019 2020

Irtisanottu, purkaminen, muut syyt 28 21 48

Irtisanoutuminen 275 339 371

Siiryminen työkyvyttömyyseläkkeelle 22 22 33

Siirtyminen vanhuuseläkkeelle 176 120 124

Liikkeenluovutus 184 53 274

Yhteensä 685 555 850

Vaihtuvuusprosentti 5,2 6,4 6,2

Henkilöryhmä 2019 2020

Hoitohenkilöt ja varahenkilöstö 12,4 12,5

Lääkärit 9,7 9,6

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 9,6 9,7

Erityisammattiryhmät 10,2 9,6

Muu henkilöstö 9,8 14,0

Kaikki yhteensä 10,9 11,4
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Henkilöstön ikäjakauma 2020

Henkilöstömenojen kehitys 2017–2020

TAULUKKO 7

TAULUKKO 9

yhteensä naiset miehet

Alle 30-vuotiaita 958 837 121

30-39 -vuotiaita 1610 1378 232

40-49 -vuotiaita 1604 1409 195

50-59 -vuotiaita 1877 1707 170

yli 60 -vuotiata 731 664 67

Yleisimmät tehtävänimikkeet

Miehet sairaanhoitaja, lähihoitaja ja erikoistuva lääkäri

Naiset sairaanhoitaja, lähihoitaja ja ohjaaja

Ylimmissä johtotehtävissä toimivista noin kolmannes oli naisia

Henkilöstön ikärakenne ammattiryhmittäin vuonna 2020 

TAULUKKO 8

Alle  
30-vuotiaita

30-39  
-vuotiaita

40-49  
-vuotiaita

50-59  
-vuotiaita

yli 60  
-vuotiata

Hoitohenkilöstö 459 819 764 831 316

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 368 504 565 688 231

Lääkärit 93 189 126 109 62

Erityisammattiryhmät 16 37 21 16 7

Muu henkilöstö 22 61 128 233 115

Yhteensä 958 1610 1604 1877 731

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 Muutos %  
2019-2020

Palkat ja palkkiot  256 411 253 €  264 220 722 € 275 591 694 €  267 211 653 € -3,0 %

Henkilöstösivukulut  61 139 876 €  60 180 567 € 60 713 195 €  58 646 094 € -3,4 %

Henkilöstökulut yhteensä  317 551 129 €  324 401 289 € 336 304 889 €  325 857 747 € -3,1 %

Sairauspoissaolopäivät 2017–2020

TAULUKKO 11

Vuosi Sairauspoissaolopäivät yht. Sairauspoissaolopäivät/ hlö

2020 128 539 22,9

2019 125 465 20,9

2018 129 678 21,1

2017 130 457 21,1

Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneet poissaolot toimialueittain 2019 ja 2020

TAULUKKO 10

2020 2019

kalenteripäivät kalenteripäivät/ htv kalenteripäivät kalenteripäivät/ htv

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 35 975 16,4 37 566 17,7

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 51 294 24,3 52 779 26,9

Perhe- ja sosiaalipalvelut 27 909 18 28 998 19,4

Ympäristöterveyskeskus 210 7,9 389 14,3

Yhtymän johto 385 7,2 424 9,6

Yhtymäpalvelut 9 615 19,2 8291 18,7

Liikelaitos Verso 77 6,5 90 7,6

Kaikki yhteensä 125 465 19,5 128 539 21,1

Esimiehen luvalla annettujen poissaolojen määrä

TAULUKKO 12

Vuosi kalenteripäivää 

2017 19 578

2018 20 143

2019 20 898

2020 22 056
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Työkyvyn ja työhön paluun tukitoimet

  Terveysprosentti 

   Ammatillinen kuntoutus 

Kevan myöntämiä tukia työkyvyn ollessa uhattuna tai menetetty

Työterveyshuollon kustannukset 2018–2020

TAULUKKO 14

TAULUKKO 15

TAULUKKO 16

TAULUKKO 17

TAULUKKO 13

Henkilöt / päivät 2018 Henkilöt / päivät 2019 Henkilöt / päivät 2020

Työkykykeskustelut 662 945 1007

Korvaava työ 96 / 3674 88 / 2447 89 / 2894

Osasairauspäiväraha 120 / 9569 116 / 9530 122 / 9522

Toimiala 2019 2020 Muutos% 

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 15,6 18,6 3 

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 6,2 6,8 0,5 

Perhe- ja sosiaalipalvelut 20,9 22,2 1,2 

Ympäristöterveyskeskus 41,9 32,3 - 9,7 

Yhtymän johto 12,2 59,2 46,9 

Yhtymäpalvelut 2 26,7 26,7 

Liikelaitos Verso 10 62,5 52,5 

Yhteensä 14,9 18,1 3,2 

Työhönvalmennus Työhönvalmennus  
työntekijät määrä Työkokeilu Työkokeilu 

Toimiala päivät päivä t työntekijät määrä

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 289  1 466 7 

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 654  2 617 10 

Perhe- ja sosiaalipalvelut 89  1 407 5 

Yhtymäpalvelut 89  1 232 3 

Yhteensä 1 121  5 1 722 24 

 Henkilöiden määrä % henkilöstöstä Henkilöiden määrä % henkilöstöstä 

Tukimuoto 2019 2020  

Osatyökyvyttömyyseläke 96 1,39 92 1,34 

Täysi työkyvyttömyyseläke 22 0,32 35 0,51 

Määräaikainen kuntoutustuki   
(poissa töistä kokonaan) 32 0,47 36 0,53 

Määräaikainen osakuntoutustuki 40 0,57 34 0,50 

Kokonaiskustannukset 2018 2019 2020

Ennalta ehkäisevä toiminta  1 343 960 €  1 337 452 €  1 339 678 € 

Sairaanhoitokustannukset yhteensä  1 412 409 €  1 195 431 €  975 117 € 

Ennaltaehkäisevä toiminta/ sairaanhoito 49% /  51% 53 % / 47 % 58 % / 42 %
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