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Sisällys 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutos

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä on vuoden 2016 aikana leimannut 
valtakunnan tasolla voimakkaasti ns. sote-uudistuksen valmistelu. Keskeisiä teemoja 
valmistelussa ovat olleet maakuntauudistus, valinnanvapaus ja palveluiden yhtiöittämi-
nen. Uuden järjestelmän pitäisi tulla voimaan 1.1.2019.

Päijät-Hämeen kunnat, lukuun ottamatta Heinolaa ja Sysmää, päättivät siirtää sosi-
aalipalveluiden ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun 1.1.2017 perustetulle hy-
vinvointikuntayhtymälle. Hyvinvointikuntayhtymän perustaminen Päijät-Hämeeseen on 
ollut valmistautumista tulevaan maakuntamalliin perustuvaan sote-uudistukseen. Sää-
tiössä seurataan aktiivisesti uudistuksen etenemistä ja ennakoidaan mahdollisia muu-
toksia ja pyritään valmistautumaan niihin erilaisten skenaarioiden avulla.

Säätiöllä on ollut in house -asema suhteessa Lahden kaupunkiin, jolloin Lahden kau-
pungille tuotettuja palveluita ei ole säätiön osalta kilpailutettu. Lahden kaupungin kans-
sa tehdyt ostopalvelusopimukset siirtyivät 1.1.2017 alkaen hyvinvointikuntayhtymälle. 
Heinolan kaupungin ostopalvelusopimuksissa on menossa optiovuodet ja sopimukset 
päättyvät vuoden 2017 lopussa.

Tämä in house -asema tulee uudessa toimintaympäristössä poistumaan ja säätiö osal-
listuu muiden yksityisten palveluntuottajien tavoin kilpailutuksiin. Hyvinvointikuntayh-
tymä kilpailuttaa palveluasumisen vuoden 2018 alusta. Yhtymä tulee todennäköisesti 
kilpailuttamaan myös tukiasumisen/tuetun asumisen palvelut.

Säätiössä onkin valmistauduttu näihin muutoksiin vahvistamalla sellaista tuotteistami-
seen, kustannuslaskentaan ja hankintalainsäädäntöön liittyvää osaamista, jota tarvitaan 
erityisesti kilpailutuksissa menestymiseen. Säätiö on myös hakenut ja saanut oikeuden 
käyttää yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä, joka kertoo toimijan yleishyödyllisyydestä 
ja voittoa tavoittelemattomasta perusarvosta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää koskevien muutosten vaikutukset säätiön 
toimintaan tulevaisuudessa ovat vielä epämääräisiä, olennaisinta lienee se, että tulevai-
suuden neuvottelukumppani palveluiden tuottamisessa muuttuu.
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ten yhteisöjen keskusliittoon ja osallistumalla aktiivisesti sen toimintaan. Säätiö tekee 
yhteistyötä myös alueensa oppilaitosten kanssa osallistuen oppilaitosten hallinnoimiin 
kehittämishankkeisiin sekä ohjaamalla sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijoiden 
työssäoppimisen jaksoja.

Menneen toimintavuoden aikana säätiössä strategiatyön tuloksena muotoutuivat uu-
det arvot ja toimintaa ohjaava visio.

VISIO

Mielenterveystyön asiantuntijana säätiömme mahdollistaa kuntoutujien oman elämän 
haltuunoton. Vastuullisena yhteiskunnallisena toimijana kehitämme aktiivisesti mie-
lenterveys- ja päihdetyön osaamista yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja tilaajaorga-

nisaatioiden kanssa.

2 Säätiön tarkoitus ja toiminta-ajatus

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö on perustettu 1.1.1998 jatkamaan saman-
aikaisesti lopetetun Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (ry) alulle laittamaa, 
kehittämää ja vuosia ylläpitämää mielenterveyspalvelujen kokonaisuutta. Säätiö on 
voittoa tavoittelematon, alueellinen ja yleishyödyllinen yhteisö, joka on mielenterveys-
palvelujen tuottaja, kouluttaja ja työnantaja.

TARKOITUS

Säätiön tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja tukea sekä kehittää mielen-
terveys- ja päihdetyötä. Säätiön tarkoituksena on myös osallistua uusien kuntout-
tavien toimintamuotojen kehittämiseen ja työskennellä avohoidossa olevien mie-
lenterveys- ja päihdeasiakkaiden psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

ja osallisuuden lisäämiseksi.

Tätä tarkoitusta toteuttavaa palvelutoimintaa tuotetaan Kivistönmäen, Kannuskadun, 
Viherlaakson ja Torikadun palvelukeskuksissa sekä Mäntsäläntien tuetuissa nuorten 
asunnoissa. Lisäksi päivä- ja ryhmätoimintaa on Oskussa ja kuntoutusohjausta sekä tu-
kiasumista annetaan asiakkaan luona tehtävillä kotikäynneillä.

Säätiö ylläpitää ja kehittää ennaltaehkäiseviä, hoitavia ja kuntouttavia mielenterveys- 
ja päihdepalveluja. Se tuottaa erilaisia asumispalveluita mielenterveys- ja päihdekun-
toutujille sekä psykososiaalisena kuntoutuksena annettavia avohoidon palveluita kuten 
kuntoutusohjausta, tukiasumista, ryhmä- ja päivätoimintaa, työhönvalmennusta sekä 
kuntouttavaa työtoimintaa. Lisäksi säätiö tuottaa erilaisia matalan kynnyksen liikunta- 
ja fysioterapiapalveluja sekä mahdollistaa Tukipisteessä ammatillisen keskusteluavun 
iltaisin ja viikonloppuisin. Säätiön tuottamat palvelut ovat psykofyysistä fysioterapiaa 
lukuun ottamatta sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa.

Säätiö on toiminut yhteistyössä Päijät-Hämeen julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioiden sekä muiden tahojen kanssa sekä ylläpitänyt ja luonut verkostoja alan 
muiden toimijoiden kanssa. Säätiön merkittävin yhteistyökumppani on toimintavuon-
na ollut Lahden kaupungin psykososiaaliset palvelut ja aikuissosiaalityö, Päijät-Hämeen 
keskussairaalan psykiatrian poliklinikat ja osastot sekä Heinolan kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimi. Lisäksi toimintavuoden aikana lastensuojelun jälkihuoltopalvelut ostivat 
palveluasumista neljälle jälkihuollon asiakkaalle.

Kiinteää alueellista yhteistyötä on tehty muiden kolmannen sektorin toimijoiden, 
Miete ry:n, Klubitalon, Suomen mielenterveysseuran aluetyöntekijän ja Omaiset FinFa-
mi ry:n kanssa. Valtakunnallista yhteistyötä säätiö tekee kuulumalla sosiaalipsykiatris-

ARVOT
Osallisuus

Vastuullisuus
Yhdenvertaisuus
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3 Säätiön toimintakokonaisuus

Säätiön tuottamat palvelut ovat psykofyysistä fysioterapiaa lukuun ottamatta sosiaa-
lihuoltolain mukaista toimintaa. Säätiön palvelutoiminnan muodostavat asumispalvelut 
ja psykososiaalisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus. Palvelutuotannon toimintaedel-
lytyksistä huolehtivat hallinto ja tukipalvelut. Tätä kokonaisuutta voidaan kuvata seuraa-
vasti:
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Hallitus HenkilöstöpäällikköToiminnanjohtaja

Tukipalvelut

Kehittämispäällikkö

Palvelujohtaja

Toiminnanjohtaja

Palvelujohtaja
Keittiöt

Terveys- ja
liikuntapalvelut

Kuntoutusohjaus

Osku

Palvelukeskukset

4 Organisaatio

Säätiön toimintaa päätöksenteon ja viestinnän näkökulmasta voidaan kuvata vierei-
sellä kaaviolla:

Säätiön hallituksen muodostivat

Kimmo Kuosmanen, puheenjohtaja, Lahden kaupunki
Kristian Wahlbeck, varapuheenjohtaja, Suomen mielenterveysseura
Mari Kallinen, Hollolan kunta
Harri Koivu, Lahden kaupunki
Sami Sipilä, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
Hannu Tomminen, kolmas sektori
Heli Kainulainen, A-klinikkasäätiö
Tanja Aronen, henkilöstön edustaja.

Säätiön operatiivisen toiminnan johtoryhmän muodostivat

toiminnanjohtaja Eija Koivuniemi
palvelujohtaja Maria Korhonen
palvelujohtaja Virpi Penna
henkilöstöpäällikkö Anu Toikka
kehittämispäällikkö Sami Metsäranta.
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5 Palvelurakenne

Säätiön palveluja tuotetaan sopimusperusteisesti lahtelaisille yli 18-vuotiaille mielen-
terveys- ja päihdekuntoutujille. Tilaajan ohjaus palveluihin on suurinta tuettuun asu-
miseen, palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen 
palveluihin on suunniteltu yhdessä asiakasohjausjärjestelmää, joka on otettu käyttöön 
kuntoutusohjauksen osalta. Matalan kynnyksen palveluihin asiakkaat voivat hakeutua 
suoraan säätiölle.

Lisäksi säätiö tuottaa 
jonkin verran asumispalve-
luja Heinolan kaupungille 
ostopalvelusopimuksella 
ja muiden kuntien asuk-
kaille yksittäisillä maksusi-
toumuksilla.

Tehostettu
palveluasuminen

Palveluasuminen ja
tuettu asuminen

Psykososiaalinen kuntoutus 
ja välivuokraus

Matalan kynnyksen
palvelut

6 Palveluasuminen

Palveluasumisessa asui kertomusvuoden aikana yhteensä 156 asukasta. Miesten ja 
naisten osuus tasoittui, eli miehiä ja naisia oli molempia 78. Lahtelaisia palveluasumisen 
asukkaita oli 134, Hollolalaisia 4 ja heinolalaisia 18. Asukkaiden keski-ikä oli 55,31 vuotta 
(2015; 54,40 vuotta). Palveluasumisen asukkaiden ikäjakauma kertoo asukkaiden ikään-
tymisestä. Asukkaista suurin osa, 82 asukasta, oli yli 60-vuotiaita. Toiseksi eniten oli 55 
– 59-vuotiaita, heitä oli 19 kaikista asukkaista. 18 – 34 -vuotiaita oli 23 ja heistä 11 oli 
alle 25-vuotiaita.

Palveluasumisen asuntoja oli kertomusvuoden lopussa 158, joiden lisäksi kaksi tila-
päispaikkaa. Tilapäispaikkoja käytti vuoden aikana 9 eri asiakasta, joista 7 oli lahtelaisia 
ja 3 heinolalaista. Tilapäispaikkavuorokausia toimintavuoden aikana oli kaiken kaikkiaan 
189 vrk.

Torikadun palvelukeskuksessa tuetun asumisen asiakkaita oli 10, eli tuetun asumisen 
asukkaiden määrä kaksinkertaistui vuodesta 2015. Tuetun asumisen asiakkaiden kes-
ki-ikä oli 55,10 vuotta. Asiakkaista kolme (3) oli naisia ja seitsemän (7) miestä.  Asiakkai-
ta tuettiin pääsääntöisesti yksilöohjauksella kotikäyntien yhteydessä. Lisäksi asukkaille 
tarjottiin sopimuksen mukaan ryhmätoimintaa ja vertaistukitoimintaa Torikadun palve-
lukeskuksen tiloissa.

Kertomusvuonna ei saavutettu palveluasumisen käyttö- ja täyttöasteelle asetettua tu-
lostavoitetta. Tavoitteena oli täyttöaste 95 % ja käyttöaste 90 %. Asuntojen täyttöaste 
vuonna 2016 oli 89,3 % (2015; 96 %) ja käyttöaste 83,75 % (2015; 90,45 %). Tulos oli 
kuitenkin hieman edellisvuotta parempi, vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 81,61 % ja 
75,36 %. Vuoden lopussa palveluasumisen 158 asunnosta tyhjänä oli 20. Palveluasumi-
sen heikohkoa täyttöastetulosta kompensoitiin henkilöstöresurssien määrän jatkuvalla 
tarkistamisella.

Palveluasumisen vaikuttavuuden tavoitteissa ei kuntoutumisen osalta päästy toimin-
tavuodelle asetettuun tavoitteeseen. Tavoitteena oli 17 asukkaan kuntoutuminen itse-
näisempään asumismuotoon. Kuntoutujia oli kertomusvuonna kaiken kaikkiaan kah-
deksan (8) asukasta (8 asukasta vuonna 2015). Tulosta ei näin ollen saatu parannettua 
edellisestä vuodesta. Sairaalapäivien määrä kuitenkin pieneni hieman edellisestä vuo-
desta. Toimintavuonna sairaalapäivien määrä oli 1 520 (2015; 1 610). Näistä psykiatrisen 
hoidon osuus oli 992 päivää (2015; 968 pv) ja somaattisen hoidon 528 päivää(2015; 642 
pv). Suhteellisesti eniten sairaalapäiviä oli edelleen Kivistönmäen palvelukeskuksessa, 
mitä saattaa selittää nuorten, alle 35-vuotiaiden asukkaiden psyykkiseen sairastamiseen 
liittyvä diagnostiikan ja hoitolinjojen keskeneräisyys.

Tehostetusta palveluasumisesta palveluasumiseen siirtyi yksi (1) asukas, sekä vam-
maispalveluiden tukiasuntoon yksi (1) asukas. Palveluasumisesta tuettuun asumiseen 
siirtyi kaiken kaikkiaan kolme (3) asukasta ja itsenäiseen asumiseen kolme (3) asukasta. 
Kivistönmäen palvelukeskuksesta kuntoutuneista asukkaista kaksi (2) siirtyi Mäntsälän-
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tien tuettujen asuntojen yksikköön.
Kaikista palveluasumisesta poistuneista asukkaista sairaalaan lähti yksi (1) asukas. 

Toisen palveluasumisen tuottajan tehostettuun palveluasumiseen siirtyi kolme (3) asu-
kasta, vanhuspalveluiden tehostettuun palveluasumiseen yksi (1) asukas ja säätiön 
tehostettuun palveluasumiseen kolme (3) asukasta.  Kertomusvuonna kuoli kolme (3) 
asukasta.

Mäntsäläntien tuetut asunnot
Mäntsäläntien tuettujen asuntojen yksikkö on tarkoitettu 18 – 35 -vuotiaille mielen-

terveyskuntoutujille.  Yksikössä on yhteensä kahdeksan (8) asuntoa. Vuonna 2014 ava-
tun yksikön toiminta vakiintui kertomusvuonna. Asiakaspaikat saatiin täytettyä ja asiak-
kaiden palveluprosessit selkeytettyä ja kuvattua. Kivistönmäen palvelukeskus koordinoi 
asukkaiden tukipalvelujen suunnittelua ja toteutusta. Asukkaan yhteistyöverkostoon 
kuuluvat asukkaan omien tarpeiden ja kuntoutussuunnitelman mukaan Kivistönmäen 
palvelukeskuksen vastuuohjaajien lisäksi koko Kivistönmäen työtiimi, liikunnanohjaajat, 
fysioterapeutit sekä Oskun ohjaajat.

Mäntsäläntien nuorten tuetun asumisen yksikössä asui toimintavuoden aikana kah-
deksan (8) asukasta, joiden keski-ikä oli 24,25 vuotta. Asukkaista naisia oli kaksi (2) ja 
miehiä kuusi (4).   Kivistönmäen palvelukeskuksesta siirtyi kaksi (2) asukasta kertomus-
vuoden aikana Mäntsäläntielle, joten nk. porrasteisen kuntoutumisen mahdollisuus 
konkretisoitui. Asiakaspalautteen mukaan asukkaat pitivät hyvänä, että tukihenkilöt 
pysyivät muutostilanteessa samoina ja jatkoivat asukkaiden kuntoutumisen tukemista 
Mäntsäläntiellä.

Kehittämistoiminta
Palveluasumisen (ja koko säätiön) kehittämisen yhtenä painopistealueena oli kun-

touttavan työotteen ja asiakkaan kuntoutumisen ja elämän haltuunoton lisäämiseen 
kehitetyn asiakkaan itsearviointimittarin (Muutoksen ruori) jalkauttaminen henkilö-
kunnan käyttöön. Mittaria käytettiin toimintavuoden aikana tavoitteen mukaisesti. 
Mittarin käyttö tuotti tulosta asukkaiden osallisuuden lisääntymisessä sekä työotteen 
uudistumisessa. Arvioinnin mukaan palveluasumisen ohjaajien työotteissa ja asenteissa 
näkyi kokeilunhalua ja rutiinien rikkomista, sekä dialogin läpinäkyvyyden lisääntymistä. 
Kirjaamista tehtiin yhdessä asukkaiden kanssa esim. kannettavien tietokoneiden avulla 
asukkaiden asunnoissa.  Asukkaiden osallisuuden lisääntyminen näkyi mm. asiakkaiden 
itsensä pyörittämässä kahvilassa (Kannuskadun palvelukeskus), asiakaskokousten sään-
nöllisyytenä ja asukkaiden osallisuutena erilaisissa työryhmissä.

Mittarin vaikuttavuutta ei päästy arvioimaan kattavasti vielä 2016 vuoden aikana, 
koska mittariin liittyvän toipumisorientaation (Recovery) jalkauttaminen jatkuu vuonna 
2017. Toipumisorientaation viitekehyksen (säätiöllä oman elämän haltuunotto) vaikut-
tavuutta voidaan mitata esim. laitospäivien määrällä ja itsenäisempään asumismuotoon 

siirtyneiden määrällä. Tulevana vuonna on tärkeää löytää muut toipumista kuvaavat 
tunnusluvut Muutoksen ruori-työvälineen avulla sekä löytää muita vaikuttavuuden mit-
tareita.

Palveluasumiseen jalkautettiin suunnitelman mukaisesti säätiön päihdetiimissä ke-
hitetty lääkeriippuvuusmalli, jonka tarkoituksena on kehittää varhaista puuttumista 
asiakkaiden lääkeriippuvuuteen. Lääkeriippuvuudella tarkoitetaan keskushermostoon 
vaikuttavien nk. PKV - lääkkeiden käyttämistä päihdetarkoituksessa. Malli antaa mah-
dollisuuden asian työstämiseen yhteistyössä asiakkaan ja hänen hoitotahonsa kanssa.

Asiakkaiden asumispalveluiden laatukriteerien toteutumista arvioitiin asukkaille 
suunnatulla MPNet:n (Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkosto) laatimalla kyse-
lyllä. Kyselyn tuloksena palveluasumisen kehittämisalueiksi nousivat asukaskokousten 
kehittäminen ja asukkaiden osallisuuden lisääminen palveluasumisen toiminnan suun-
nittelussa ja arvioinnissa.

Kertomusvuonna päivitettiin ja arvioitiin palveluasumisen prosesseja IMS – toimin-
nanohjausjärjestelmän avulla. Prosessien kuvaamista jatketaan edelleen vuonna 2017.

Palveluasumisen vuosi 2016
- Muutoksen ruorin käyttäminen kuntoutumisen tukemisen työvälineenä
- MP-netin palveluasumisen laatukriteerien arviointikysely
- Prosessien kuvausta ja arviointia
- Päihdetyö: Lääkeriippuvuusmallin jalkautuminen.
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7 Psykososiaalisen kuntoutuksen palvelut

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön psykososiaalisen kuntoutuksen palvelut 
ovat osa mielenterveys- ja päihdekuntoutusta tarvitsevan sosiaalihuollon asiakkaan so-
siaalista kuntoutusta (SHL 1301/2014, 17§). Palveluiden tuella mielenterveys- ja päihde-
kuntoutusta tarvitsevat asiakkaat ovat harjoittaneet muun muassa arkielämän taitojen 
oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, koulutukseen tai työhön sekä ryhmässä toi-
mimiseen tarvittavia taitoja. Sosiaalisen kuntoutuksen välineinä ovat olleet yksilöllinen 
psykososiaalinen tuki ja lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, kasvatuksellinen tuki 
omien asioiden hoitamiseen), erilaiset toiminnalliset ryhmät, yksilöohjaus, vertaistuki, 
työtoiminta, psykofyysinen fysioterapia sekä yhteisöllinen toiminta.

Psykososiaalisen kuntoutuksen palvelut voidaan ryhmitellä kolmeen eri osa-alueeseen. 
Päihdetyöhön liittyvää ohjausta ja neuvontaa annetaan kaikilla kolmella osa-alueella.

Toimintakauden aikana on tehty psykososiaalisten palvelujen tuotteistamista, mikä 
saatetaan loppuun kuluvan kevään aikana. Tuotteistamiseen liittyen on toteutettu työ-
ajanseurantaa psykososiaalisen kuntoutuksen henkilöstöllä.

7.1 Kuntoutusohjaus ja tukiasuminen

Kuntoutusohjauksen ja tukiasumisen palveluprossien kuvaus saatettiin pääpiirteit-
täin loppuun toimintakauden aikana. Niiden työstäminen jatkuu vielä kuluvan toi-
mintakauden aikana. Tukiasumisen asiakasohjaus rakennettiin toimintakauden aikana 
toteutumaan sosiaalityön palveluntarpeen arvioinnin ja viranomaispäätöksen kautta. 
Molempien palvelujen tarpeenarvioinnista vastaa siis sosiaalityö, mutta tukiasumisen 

välivuokrauksen hallinnoinnista vastaa edelleen säätiö.
Kuntoutusohjauksessa asiakkaita toimintakauden aikana oli 60 ja asiakastapahtumia 

näillä asiakkailla oli yhteensä 810 (koti- ja asiointikäynnit, yhteydenotot, verkostota-
paamiset). Kuntoutusohjauksen asiakkaiden keski-ikä oli 38,20 vuotta. Suurin ikäryhmä 
asiakkaissa oli 18 – 24-vuotiaat, joita asiakkaista oli 23,33 %. Asiakkaissa 28,34 % oli 25 
– 34-vuotiaita. Yli 34-vuotiaita oli asiakkaissa 48,33 %.

Tukiasumisessa asiakkaita toimintakauden aikana oli 158 ja asiakastapahtumia (koti- ja 
asiointikäynnit, yhteydenotot, verkostotapaamiset) näillä asiakkailla oli yhteensä 2 602. 
Tukiasumisen asiakkaiden keski-ikä oli 44,09 vuotta. Suurin ikäryhmä asiakkaissa oli yli 
60-vuotiaat, joita asiakkaista oli 17,61 % (28). Kyseisen ikäryhmän ikäjakauman mukaan 
suurin yli 60-vuotiaiden ryhmä oli 60 – 64-vuotiaat, joita oli yli puolet yli 60-vuotiaiden 
ikäryhmästä.  Yli 70-vuotiaita oli 2 ja yli 80-vuotiaita asiakkaita oli myös 2. Asiakkaista 
18 – 24-vuotiaita ja 25 – 29-vuotiaita oli molempia 9,43 %. Yli 30-vuotiaita oli 23,9 % 
asiakkaista ja 40 – 59-vuotiaita oli 57,23 %.

Tukiasumisen välivuokratuista asunnoista toimintakaudella luovuttiin yhteensä viides-
tä. Näistä asunnoista kolme säätiön omistuksessa ollutta asuntoa myytiin. Tällä hetkellä 
välivuokrattuja asuntoja on 101, mikä on myös tukiasumisen asiakkaiden tämän hetki-
nen määrä.

7.2 Päivä- ja ryhmätoiminta

Päivä- ja ryhmätoiminnan sekä sen osana tuotettavan kuntouttavan työtoiminnan 
ryhmätoiminnan muotoja ja sisältöjä kehitettiin toimintakauden aikana niin, että niillä 
pystyttäisiin vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden elämän ja arjen hallinnan sekä 
työllistymisen polun esteiden poistamiseen liittyviin tarpeisiin. Sosiaalisen kuntoutuk-
sen kehittämistyön arvioinnin myötä on todettu, että etenkin nuoret palvelunkäyttäjät 
tarvitsevat entistä enemmän yksilöllistä tukea ja ohjausta osallisuutensa edistämiseksi 
ja vahvistamiseksi. Tähän tarpeeseen pyrittiin vastaamaan valmennuksellisten päivien 
avulla, joiden sisällöt tukevat elämän ja arjen hallintaa, terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tymistä, minäkuvan kehittymistä ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumista. Kuluvan 
toimintakauden aikana tullaan arvioimaan valmennuksellisen otteen vaikuttavuutta ja 
kehittämisen tarpeita.

Toimintakauden kehittämisen kohteeksi päivä- ja ryhmätoiminnassa asetettiin toimin-
tasuunnitelmassa matalankynnyksen toiminnan palvelun tarpeisiin vastaaminen so-
siaalisen kuntoutuksen muotojen kehittämisen lisäksi. Tarkoituksena oli tarkastella sitä, 
miten vertaistukea, kokemusohjausta ja kansalaistoimintaa voitaisiin vahvistaa. Tähän 
kehittämistehtävään ei toimintakaudella kuitenkaan kyetty panostamaan. Sen kehittä-
misen tarpeeseen liittyvää tarkastelua ja pohdintaa jatketaan kuluvalla toimintakaudel-
la.
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Toimintakaudelle suunniteltua päivä- ja ryhmätoiminnan asiakasohjauksen toiminta-
mallin kehittämistä yhdessä aikuissosiaalityön kanssa ei ollut mahdollista eikä tarkoituk-
senmukaista toteuttaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvointikuntayhtymän 
organisaation rakentamisesta johtuen. Pääsääntöisesti asiakkailla on taustalla mahdol-
lisesti useitakin hoidon- tai palvelutarpeen arvioita heidän ohjautuessa säätiön päivä- 
ja ryhmätoimintaan. Säätiön ja sosiaalityön välille ei ole kuitenkaan luotu samanlaista 
systemaattista asiakasohjausmallia kuin on kuntoutusohjauksessa ja tukiasumisessa.  
Mallin luomisen tarpeita arvioidaan kuluvan toimintakauden aikana yhdessä tilaajan 
kanssa.

Asiakkaita päivä- ja ryhmätoiminnassa kuluvan toimintakauden aikana oli 460. Asiak-
kaiden keski-ikä oli 35,44 vuotta. Isoin ikäryhmä asiakkaissa oli 18 – 24-vuotiaat, heitä 
oli 20,65 %. Seuraavaksi isoimmat asiakasryhmät olivat 25 – 29 -vuotiaat ja 30 – 34-vuo-
tiaat, molempia oli 16,74 % asiakkaista. Yli 34-vuotiaita asiakkaita oli 44,78 %. Asiakasta-
pahtumia kaikilla asiakkailla oli yhteensä 11 874. Yksilökäyntejä/kontakteja (yksilöohja-
us, yhteydenotot) näistä oli 3 369 ja ryhmissä käyntejä 8 505. Päivä- ja ryhmätoiminnan 
osana annettavan psykofyysisen fysioterapian yksilökäyntejä oli 109 asiakkaalla yhteen-
sä 1 155.

Kuntouttavana työtoimintana säätiön päivä- ja ryhmätoiminnan palveluja ostettiin 
toimintakauden aikana yhteensä 51 asiakkaalle. Näiden asiakkaiden keski-ikä oli 30,68 
vuotta. Isoin ikäryhmä asiakkaissa oli 18 – 24-vuotiaat, joita oli 37,25 % ja 25 – 29-vuo-
tiaita oli 21,75 %. Yli 29-vuotiaita oli 39,2 %. Näille asiakkaille tuotetut palvelut olivat 
pääsääntöisesti pajatoimintaa: kahvila, taito-, taide- ja viestintäpajatoimintaa. Yksilöl-
lisiä asiakasohjaustapahtumia kuntouttavan työtoiminnan asiakkailla oli yhteensä 636.

7.3 Keskustelu- ja kriisiapu

Säätiön tukipisteellä tuotettavan keskustelu- ja kriisiavun asiakkaiden määrä toiminta-
kaudella oli 417. Käyntejä näillä asiakkailla oli yhteensä 7 047. Näillä käynneillä käytiin 
yhteensä 60 kriisiluonteista keskustelua ja 835 mielenterveys- ja päihdekuntoutujan ar-
jessa selviytymisen tukemiseen liittyvää keskustelua. Kriisiluonteisia puheluita tukipis-
teelle soitettiin toimintakauden aikana 28 ja arjessa selviytymisen tukemiseen liittyviä 
puheluita 2 083.

8 Tukipalvelut

8.1 Ravitsemispalvelut

Palveluasumisen ravitsemispalveluista vastaa pääosin säätiön Viherlaakson palvelu-
keskuksessa oleva valmistuskeittiö ja Kannuskadun palvelukeskuksessa oleva jakelukeit-
tiö, joissa työskentelevät emäntä ja kuusi keittäjää. Ravitsemispalvelujen asiantuntemus-
ta on hyödynnetty asukkaiden terveyden edistämisessä ja terveelliseen elämäntapaan 
tukemisessa.

Vuonna 2016 ravitsemispalveluissa tuotettiin palveluasumisen yksiköihin yhteensä 99 
454 ateriaa. Lisäksi valmistuskeittiö tuotti seitsemälle (7) tuetun asumisen asukkaille 
kunkin ateriapalvelusopimuksen mukaisesti yhteensä 1 161 ateriaa.

8.2 Kiinteistönhuolto

Ostopalvelut muodostavat kiinteistön hoidosta ja kunnossapidosta merkittävän osan. 
Painopiste on hyvin toimivassa yhteistyössä säätiön ja ostopalvelujen tuottajien (Hei-
nolan huoltokeskuksen, LK- ja Lassila & Tikanojan kiinteistöpalvelujen sekä Hollolan 
tilakeskuksen) kanssa. Korjaus- ja muutostyöt toteutetaan pääsääntöisesti vuosisuun-
nitelman mukaisesti. Yhdessä johtoryhmän kanssa arvioidaan säätiön omistamien kiin-
teistöjen käyttötarkoituksia.
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9 Säätiön kehittämistoiminta ja hankkeet

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön kehittämistoiminta on ollut monipuolista 
vuoden 2016 aikana. Keskeisiä kehittämisteemoja kuluneen vuoden aikana ovat olleet 
toimintajärjestelmä ja sen kuvaaminen, päihdetyö, tietohallinto ja -järjestelmät, Muu-
toksen ruori -itsearviointityökalu ja psykososiaalinen kuntoutuksen palvelujen tuotteis-
taminen.

9.1 Säätiön kokonaistoiminnan kehittäminen

Säätiön kokonaistoiminnan kehittäminen on aloitettu vuoden 2015 alusta säätiön ke-
hittämispäällikön toimesta. Kehittämistä on tehty sekä säätiön palveluprosessien kuvaa-
misen että tietohallinnon osalta. Palveluprosessien kuvaaminen on aloitettu keväällä 
2015 kuntoutusohjauksen ja tuetun asumisen sekä palveluasumisen palveluiden osalta. 
Joulukuussa 2015 prosessikuvausten tekeminen aloitettiin Oskussa ja terveys- ja liikun-
tapalveluissa.

Päivä- ja ryhmätoiminnan prosessikuvausta lukuun ottamatta säätiön ydinprosessien 
kuvausten ensimmäiset versiot saatiin valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Palve-
luasumisen prosessikuvausten käyttöönotto aloitettiin joulukuussa 2016. Samalla myös 
uudistettiin säätiön prosessikartta.

Prosessikuvausten tekemiseen kolmisivutekniikalla liittyy myös keskeisesti säätiön 
dokumenttien hallinta ja tietokäytäntöjen yhtenäistäminen. Vuoden 2016 aikana sääti-
ön kaikille vakinaisille työntekijöille ja pitkäaikaisille sijaisille annettiin henkilökohtaiset 
Windows-tunnukset. Lisäksi syksyllä 2016 aloitettiin säätiön ydinprosessien asiakirjojen 
tallentaminen IMS-järjestelmään.

Kokonaistoiminnan kehittämiseen olennaisesti liittyvien palveluprosessien kuvaamis-
ta jatketaan vielä keväällä 2017. Käytännössä kuvaukset toteutetaan sähköisesti IMS 
Business Solutionsin toimintajärjestelmän kuvausohjelman (http://www.ims.fi/) avulla. 
Säätiön arvot ja strategia uudistettiin syksyn 2016 aikana. Samalla säätiössä käynnis-
tettiin Yhteiskunnallinen yritys -merkin hakuprosessi ja säätiölle myönnettiin kyseinen 
merkki helmikuussa 2017.

9.2 Säätiöllä tehtävän päihdetyön kehittäminen

Säätiössä tehtävä päihdetyö on yksi sosiaalisen kuntoutuksen tuen muoto. Säätiö ei 
varsinaisesti tuota päihdepalveluja, vaan tukee omien asiakkaittensa päihteettömyyttä 
yhteistyössä toimintaympäristön päihdepalvelujärjestelmän kanssa. Päihdetyötä teh-
dään yhteistyössä päihdeverkostojen kanssa. Päihdetyön tavoitteena on päihdetietou-
den lisääminen, päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen, päihteettö-
myyden edistäminen ja varhainen puuttuminen päihteiden ongelmakäyttöön.

Päihdetyön kehittämisestä vastaa säätiöllä päihdetyön koordinaattori ja päihdetiimi. 
Päihdetiimiin kuuluu Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön jokaisesta yksiköstä 
yksi työntekijä sekä kokemusasiantuntija. Päihdetyön kehittämisen tavoitteina vuonna 
2016 oli lääkeriippuvuusmallin jalkauttaminen kaikkiin säätiön yksiköihin. Toisena kehit-
tämistehtävänä oli laatia päihdetyönmalleista yksi yleinen, asiakkaille jaettava versio.

Päihdetyöhön liittyvää ohjausta ja neuvontaa toteutettiin käytössä olevan päihdetyön 
toimintamallin mukaisesti. Säätiön toimintayksiköihin on kuhunkin laadittu oma yksikön 
toiminnan ja asiakasprofiilin mukainen päihdetyön interventioita kuvaava malli. Mallin 
mukaisia interventioita ovat puheeksiotto ja väliintulokeskustelu.  Toimintavuonna oli 
yhteensä 425 päihteettömyyden tukemiseen liittyvää asiakaskohtaista interventiota tai 
kirjausta. Interventioiden ja kirjausten määrä on kasvanut edellisestä toimintavuodesta. 
Kasvua selittää säätiön työntekijöiden lisääntynyt aktiivisuus toteuttaa säätiön päihde-
työmallia asiakastyössä.

Toimintakaudella 2016 jalkautettiin kaikkiin yksiköihin yhteisen kehittämistyön tulok-
sena syntynyt lääkeriippuvuusmalli. Päihdetyön lääkeriippuvuusmallin tarkoituksena on 
varhainen puuttuminen asiakkaiden lääkeriippuvuuteen. Tämä tarkoittaa keskusher-
mostoon vaikuttavien nk. PKV- lääkkeiden käyttämistä päihdetarkoituksessa. Malli an-
taa mahdollisuuden asian työstämiseen yhteistyössä asiakkaan ja hänen hoitotahonsa 
kanssa.

Säätiöltä valitut edustajat osallistuivat toimintasuunnitelman mukaisesti PETE-verkos-
ton ongelmapelaamisen seutukoordinaatioryhmään, PETE Lahti -ryhmään sekä verkos-
ton seudulliseen ohjausryhmään.

9.3 Hankkeet

Säätiöllä toteutettiin kolme kehittämishanketta muun kehittämistoiminnan ohessa 
vuoden 2016 aikana. Näiden hankkeiden lisäksi säätiö oli yhteistyökumppanina mukana 
mm. Verson PRO SOS -hankkeen Päijät-Hämeen osahankkeessa.

9.3.1 TePa-työhyvinvointihanke

TePa-hankeen päämääränä on tunnistaa työtekijöiden fyysiset terveysriskit ja kannus-
taa työntekijöitä terveellisiin elämäntapoihin. Hankkeen avulla parannetaan koko hen-
kilöstön fyysistä työhyvinvointia ja tuetaan työssä jaksamista sekä vaikutetaan säätiön 
sairauspoissaoloihin ennakoivasti.

Osana TePa-hanketta säätiöllä järjestettiin keväällä 2016 kaikille työntekijöille avoi-
met kaksipäiväiset kuntotestaukset. Kuntotestauksiin osallistui yhteensä 55 työntekijää. 
Syyskuun alussa 2016 toteutettiin TePa-hankkeen startti-iltapäivä, jossa liikuttiin iltapäi-
vä yhdessä 54 työntekijän voimin. Syyskuussa käynnistyivät myös viikoittain järjestettä-
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vät 17-henkisen kohderyhmän ohjatut liikuntatunnit. Liikuntaryhmäkertoja oli syksyn 
aikana yhteensä 13.

TePa-hanke toteutetaan toimintavuosina 2016 - 2017 yhteistyössä työterveyshuolto 
Mehiläisen ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun kanssa. Hanke saa tukea Kunnossa Kai-
ken ikää -hanketuesta ja työeläkeyhtiö Elolta. Kunnossa kaiken ikää -tuki myönnettiin 
hankkeelle loppuvuodesta 2016, joten hanketuen käyttöaika on vuoden 2017 puolella.

9.3.2 Muutoksen ruori -itsearviointityökalun käyttöönotto

Säätiön palvelutoiminnan kehittämisen yhtenä yhteisenä painopistealueena toimin-
takaudella 2016 on ollut elämän haltuunoton lisäämiseen kehitetyn Muutoksen ruori 
-itsearviointityökalun jalkauttaminen. Säätiön henkilökunta käytti toimintavuoden aika-
na Muutoksen ruoria asiakkaiden itsearviointiin jalkauttamissuunnitelman mukaisesti. 
Muutoksen ruorin avulla voidaan myös mitata asiakkaan kuntoutumista ja säätiön pal-
veluiden vaikuttavuutta, mutta tätä ominaisuutta ei päästy arvioimaan kattavasti vielä 
2016 vuoden aikana, koska mittariin liittyvän toipumisorientaation (Recovery) jalkautta-
minen jatkuu vielä vuonna 2017.

Toipumisorientaation tai oman elämän haltuunoton vaikuttavuutta voidaan mitata 
säätiöllä esimerkiksi laitospäivien määrällä ja itsenäisempään asumismuotoon siirtynei-
den määrällä. Tulevana vuonna on tärkeää löytää muut toipumista kuvaavat tunnus-
luvut Muutoksen ruorin ja muiden mahdollisten työvälineiden avulla. Vaikuttavuuden 
mittaamisen välineitä kartoitetaan myös Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen kes-
kusliiton kehittäjäfoorumissa.

9.3.3 Psykososiaalisen kuntoutuksen palvelujen tuotteistaminen

Toimintakauden 2015 aikana tarkasteltiin säätiön sosiaalisen kuntoutuksen kehittämi-
sen hankkeessa sitä, miten uudistuneen sosiaalihuoltolain sosiaaliohjausta ja sosiaalista 
kuntoutusta toteutetaan säätiön psykososiaalisen kuntoutuksen palvelualueella ja mi-
ten niitä olisi syytä kehittää. Tärkeänä osana ja välineenä psykososiaalisen kuntoutuksen 
kehittämisessä on ollut palveluprosessien jäsentäminen ja rakentaminen.

Toimintakauden 2016 aikana kehittämistyötä on jatkettu prosessikuvausten tekemi-
sen lisäksi psykososiaalisten palvelujen tuotteistamisella. Tähän liittyen säätiöllä on to-
teutettu syksyllä 2016 työajanseurantaa psykososiaalisen kuntoutuksen palvelualueella 
sekä tuotteistamiseen liittyvää koulutusta säätiön johtoryhmälle yhdessä Niemikotisää-
tiön kanssa.

10 Henkilöstö 

Henkilöstösuunnittelu toteutettiin toimintavuoden aikana säätiön strategian ja talou-
dellisten suuntaviivojen mukaisesti.

Säätiöllä työskenteli toimintavuoden viimeisenä päivänä 96 vakituisessa työsuhteessa 
olevaa työntekijää (2015; 99).  Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä toimintavuoden 
aikana oli 113 (2015; 118). Koko toimintavuoden yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 
135 työntekijää. Määräaikaisia työntekijöitä säätiössä käytettiin pääsääntöisesti vuo-
silomasijaisuuksissa tai vakituisen henkilökunnan perhe-, opinto-, tai vuorotteluvapai-
den sijaisina. Palveluasumisessa asiakasmäärän vaihtelut ovat vaikuttaneet määräaikai-
sen henkilökunnan käyttämiseen. Oppisopimuksella säätiöllä työskenteli yksi henkilö. 
Työkokeilijoita säätiöllä oli toimintavuoden aikana yksi.

Henkilöstö lukuina 2016 2015 2014
Päättyneet työsuhteet 9 6 11

irtisanoutuminen 8 4 8
eläke 1 2 3

Alkaneet vakituiset työsuhteet 8 7 15
Palkkatuki 0 1 3
Vuorotteluvapaa 1 1 1
Opintovapaat 10 5 2
Äitiysvapaat 4 4 4
Isyysvapaat 1 2 2
Hoitovapaat 6 6 5
Osa-aikatyö 9 8 8

osittainen hoitovapaa 4 2 4
muu osa-aikatyö 5 6 4

Siviilipalvelus 1 2 1

Säätiössä työskenteli toimintavuoden viimeisenä päivänä 16 miestä ja 80 naista. Toi-
mintavuonna päättyi 9 työsuhdetta (v. 2015; 6, 2014; 11, 2013; 21). Henkilöstön mal-
tillisena pysynyt vaihtuvuus on mahdollistanut toiminnan kehittämisen ja luonut tilaa 
kehittää työtä pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti.

Säätiön henkilöstö koostuu kaikenikäisistä työntekijöistä. Työntekijöiden keski-ikä on 
44,9 vuotta. Säätiössä yli 60 vuotta täyttäneitä työntekijöitä on 10 ja alle 30-vuotiaita 
työntekijöitä on 12 henkilöä.
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10.1 Osaamisen kehittäminen

Henkilökunnan osaamisen kehittämistä tuettiin vuonna 2016 päivitetyn henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelman mukaisin koulutuksin. Vuosien 2016 - 2017 koulutussuunnitel-
man painopistealueina ovat:

• Recovery-mallin jalkautuminen osaksi asiakastyötä
• Muutoksen ruori -työvälineen arviointi ja kehittäminen
• asiakaslähtöiset työkäytänteet
• asiakkaiden sairauksien ja ongelmien tunnistaminen
• ammatillisen osaamisen vahvistaminen.
 Koulutuspäiviä toimintavuoden aikana oli 918 päivää (v. 2015; 248 päivää).

Säätiöltä osallistui 17 henkilöä (14 työntekijää ja 3 asiakasta) Suomen sosiaalipsyki-
atristen yhteisöjen koulutuspäiville Porvooseen.  Koulutuspäivien viitekehyksenä oli 
toipumisorientaatio. Vallankäyttöä ja hyvää mielenterveyttä käsiteltiin koulutuspäivien 
aikana useasta eri näkökulmasta.

Keväällä 2016 pidetyssä yhteisessä koulutuksessa asiakastyötä tekevä henkilöstö kou-
lutettiin Muutoksen ruori -työvälineeseen sekä siihen mitä Recovery-toipumisorientaa-
tio on säätiössä.

Koulutukseen persoonallisuushäiriöt ja persoonallisuushäiriöisen henkilön kohtaami-
nen ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa osallistui yhteensä 59 työntekijää.

Säätiön johtamisen osaamista kehitettiin edelleen vuonna 2016, jolloin säätiön esi-
miehet aloittivat Sote-johtamisen valmennuskokonaisuuden ja johtoryhmä kouluttautui 
palvelumuotoiluun, tuotteistamiseen, kustannuslaskentaan sekä vaikuttavuuden mit-
taamiseen. Esimiesten koulutuskokonaisuus jatkuu vuodelle 2017.

Sisäiset koulutukset 2016

Hätäensiapu (4 h)
Kannabiksen koko kuva -koulutuspalaute
Keskusliiton koulutuspäivät Haikon kartanossa
Ha(ll)ussa hyvä elämä-/Muutoksen ruori -koulutus
Näytön vastaanotto, MP osaamisala
Persoonallisuushäiriöt ja persoonallisuushäiriöisen henkilön kohtaaminen amatillisessa 
auttamissuhteessa
Psykogeriatria ja muistiongelmat
Sairautena skitsofrenia

Ulkoiset koulutukset 2016

Ateria 16
Ennakkoperintä 2017
Esimies työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtajana
Haastavimmat tilanteet asunnottomien asumispalveluissa ja asunnottomuuden uusiu-
tumisen torjunta
Ikihyvä- ja rytmi-ryhmänohjaajien täydennyskoulutuspäivä
Ikäihmisten mielenterveys ja päihdetyö
InDesign
Itsemurha on estettävissä -seminaari
Johdon koulutus: Johtamisjärjestelmä
Johdon koulutus: palvelumuotoilu, tuotteistaminen ja kustannuslaskenta, vaikuttavuu-
den mittaaminen
Kannabiksen koko kuva -seminaari
Keskusliiton SSYK koulutuspäivät, Porvoo
Kilpailuttaminen ja hankintalainsäädäntö
Kohtaamisia: Kuinka huomioida seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt -seminaari
Kouluttajakoulutus
Laatu- ja kehityspäällikön työkalupakki
Mindfulness-peruskoulutus
Moderni järjestö -päivä
Myllyhoitoyhdistys ry - Riippuvuuus-seminaari
Myönteisen tunnistamisen työpaja
Nada-työnohjaus ja kertaus
Päihdepäivät 2016
Ravintovalmentaja-koulutus
Recovery-opinnäytetyö -seminaari
Ryhmäilmiö-koulutus
Sairautena skitsofrenia
Sosiaali- ja terveydenhuollon Omavalvontaseminaari, Kouvola
Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen valmennusohjelma, 30 op -SOTEVAL
Sosiaalipalvelualan työsuhdepäivä
Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa, Päihde- ja mielenterveysnäkökulma
Suomi pelissä - Rahapelihaitat haltuun
Tapaturmavakuutuslaki 2016
Tietosuojavastaavan peruskoulutus
Työterveyskeskus, esimieskoulutus
Työmarkkinakonsultti
Työpaja, Myönteisen tunnistamisen lähestymistapa
Työsuojelun peruskurssi
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10.2 Työhyvinvointi

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisessa säätiössä työhyvinvointia on kehitetty syste-
maattisesti. Vuosina 2014 - 2015 toteutetun psyykkisen työkyvyn ylläpitämiseen keskit-
tyneen TERO-hankkeen jälkeen käynnistettiin työnohjaukset ja syksyllä 2016 aloitettiin 
fyysistä hyvinvointia korostava TePa- hanke.

Työterveyshuollon kilpailutus toteutettiin syksyllä 2016. Kilpailutuksen tavoitteena oli 
päivittää toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen sisältöä vastaamaan yhä paremmin 
säätiön tarpeita sekä alentamaan työterveyshuollon kustannuksia. 

Liikunta- ja kulttuuriseteleitä käytettiin vuonna 2016 yhteensä 4 167 kappaleetta, eli 
keskimäärin 343 seteliä kuukaudessa. Lounasseteleitä käytettiin vuonna 2016 yhteensä 
255 kappaletta.

TePa-hanke

TePa- hanke, eli terveenä paremmin -hanke, sai alkunsa vuonna 2015, jolloin säätiön 
johto sekä työntekijät havahtuivat siihen, että työn psyykkisiä ja vuorotyöstä aiheutu-
neita kuormitustekijöitä voitaisiin vähentää liikunnan ja hyvien elämäntapojen avulla.  
Hanketta lähdettiin työstämään yhdessä työhyvinvointifoorumin, työsuojelutoimikun-
nan sekä työterveyshuollon kanssa.

TePa- hankkeeseen virittäytyminen aloitettiin alkukeväällä 2016, jolloin henkilöstöä 
heräteltiin liikkumiseen järjestämällä mm. Suomi-kävelykilpailu ja aktiiviviikko.  Aktii-
viviikon aikana työntekijöillä oli mahdollisuus kokeilla kaikkiaan kuutta eri liikuntalajia. 
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu puolestaan teki lähtötilanteen avuksi työpaikan lii-
kuntaohjelman kartoituksen, jossa käytiin läpi niin henkilöstön liikuntatottumuksia kuin 
tiloja ja välineitä.

Säätiöllä järjestettiin huhti - toukokuussa kaikille työntekijöille avoimet kaksipäiväiset 
kuntotestaukset. Kuntotestauksiin osallistui yhteensä 55 työntekijää. Syyskuun alussa 
toteutettiin TePa- hankkeen startti-iltapäivä, jossa liikuttiin ja perehdyttiin terveelliseen 
ruokavalioon. Syyskuussa käynnistyivät viikoittain järjestettävät 17-henkisen kohderyh-
män ohjatut liikuntatunnit. Liikuntaryhmäkertoja oli syksyn aikana yhteensä 13.

Liikuntaryhmien lajeina oli mm. juoksutekniikkaa, pesäpalloa, pilatesta, tanssia ja kun-
tosaliharjoittelua. Liikunnan lisäksi kohderyhmälle järjestettiin kerran kuukaudessa lu-
ento mm. ravitsemuksesta sekä unen ja levon merkityksestä hyvinvoinnille. Liikunnallis-
ten kokeilujen tavoitteena on löytää niin mielekkäitä liikkumistapoja, että ne jatkuisivat 
myös hankkeen jälkeen. Hanke jatkuu vuoden 2017 keväälle.

Sairauspoissaolot

Toimintakaudelle asetettu tavoite sairauspoissaolojen laskemiseen 12,5 sairauspäi-
vään/hlö/vuosi ei tällä toimintakaudella ylletty, vaan sairauspoissaolopäiviä kertyi kes-

kimäärin 19,2 päivää (2015; 16,1 pv) työntekijää kohden. Yhteensä sairauspäiviä kertyi 
toimintavuonna 2 327 päivää (2015; 1 964 pv). Yli 30 päivää kestäneitä sairauslomia oli 
toimintavuoden aikana kahdeksalla (8) työntekijällä, yhteensä 1 286 päivää. Poissaoloja 
sairaan lapsen vuoksi oli 166 kalenteripäivää. Omalla ilmoituksella poissaoloja oli 253 
päivän verran. Sairauspoissaolojen nousun selittää muutaman työntekijän pitkät sai-
rauspoissaolojaksot. Vuoteen 2015 verrattuna alle 30 päivää kestävät sairauslomajaksot 
ovat vähentyneet 145 päivää (2016; 1 041 pv, 2015; 1 186 pv).

Sairauslomista suurin osa johtui tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä sidekudosten 
sairauksista. Yksittäiset tapaturmat tai operaatiot nostavat sairauspoissaolojen määrää 
merkittävästi. Työkykyyn liittyviä työterveyshuollon käyntejä on ollut toimintavuoden 
aikana 38 kappaletta. Työterveyslääkärin työkykyarvioita on tehty yhteensä 24 kappa-
letta ja yksilön työterveysneuvotteluita on pidetty kuuden (6) työntekijän kanssa.  Sai-
rauspoissaolokustannuksista 54 % kuuluu Kelan 1 korvausluokkaan ja 46 % korvaus-
luokkaan 2. Työkuntoon-mallin mukaisia varhaisen välittämisen keskusteluja on käyty 
esimiesten toimesta 64 kertaa.

10.3 Työsuojelu

Työturvallisuusasiat ovat osa päivittäistä työtä ja johtamista. Työsuojelun riskiarvioin-
nit tehtiin toimintavuonna yksikkökohtaisesti. Toimintavuoden keskeisimpinä tavoittei-
na oli jalkauttaa työsuojeluasiat osaksi johtamista ja käytännön arkea. Työsuojelun ta-
pahtumailmoituksia/ ”läheltä piti”- tilanteita kirjattiin toimintavuoden aikana yhteensä 
48 kappaletta (v.2014; 78 kpl, v. 2015; 52 kpl). Tapahtuma/ ”läheltä piti” -tilanteet on 
käsitelty toimintayksikössä ja tarvittaessa ilmoitus on johtanut työpaikan toimintojen 
muuttamiseen tai toimintaohjeiden päivittämiseen.  Työsuojeluhavaintoja ei ole kirjattu 
säätiötasolla yhtään kappaletta toimintavuoden aikana.

Työtapaturmia toimintavuoden aikana kirjattiin kuusi (6) kappaletta (v. 2015; 7 kpl, v. 
2014; 4 kpl ja v.2013; 10 kpl). Sairauspäiviä työtapaturmien vuoksi on ollut 26 päivää. 
Työtapaturmista viisi (5) sattui työpaikalla ja yksi (1) työmatkalla.

Yhdenvertaisuussuunnitelma tehtiin vuosille 2016 - 2017. Toimintavuoden aikana yh-
denvertaisuussuunnitelma on käyty läpi yksiköittäin, esimiehen johdolla.  Syrjinnän kit-
kemiseksi ja torjumiseksi henkilöstöä on perehdytetty yhdenvertaisuuden edistämiseen 
liittyvistä toimista ja käytänteistä.
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11 Talous

Säätiön talous saatiin neljän alijäämäisen vuoden jälkeen käännettyä ylijäämäiseksi. 
Toimintavuoden tulos jäi ylijäämäiseksi 52 525 euroa huolimatta Rinnetien kiinteistön 
myynnin nettotappiosta, joka oli 138 253 euroa. Säätiön liikevaihto pieneni edelleen 
edellisestä toimintavuodesta 1,2 % (98 634 euroa). Liikevaihdon alenemiseen vaikut-
ti suunnitellusti toteutettu välivuokrattavien asuntojen vähentäminen, jonka vaikutus 
oli 110 111 euroa. Toimintavuonna päätulolähteen, kuntalaskutuksen, tuotot pysyivät 
edellisen vuoden tasolla.

Talouden osalta aikaisemmin haetut säästöt kilpailuttamalla vakuutukset, vaihtamalla 
sähköntoimittaja ja vähentämällä vuokrattavien toimitilojen määrää näkyivät täysimää-
räisinä kulujen vähentymisenä kuluneena toimintavuonna. Erityistä huomiota on kiin-
nitetty edelleen palveluasumisessa tarvittavan henkilöstön määrään ja mitoitusta on 
sopeutettu vastaamaan pienentyneitä asukasmääriä käyttämällä lyhytaikaisia sijaisia, 
jättämällä täyttämättä vapautuvia vakansseja tai täyttämällä niitä vain määräaikaisesti.

Säätiön palvelutuotanto on vakiintunut nykyiselle tasolleen ja siihen ei ole odotet-
tavissa nykyisten sopimusten voimassaoloaikana merkittäviä muutoksia. Lahden kau-
pungilta laskutettavien palveluiden hintoja ei ole kuitenkaan voitu nostaa muutamaan 
vuoteen. Taloutta aikaisemmin rasittaneet tyhjillään olleet kiinteistöt eivät enää aiheuta 
ylimääräisiä kustannuksia, sillä Rinnetien kiinteistö on myyty ja Kutajärven kiinteistö on 
vuokrattu.

Taloudellisen tilanteen paranemisesta kertoo myös se, että omavaraisuusaste on 
kasvanut 3 prosenttiyksikköä ja velkaantumisaste on alentunut 13,3 prosenttiyksikköä. 
Samoin velkojen osuus liikevaihdosta on vähentynyt 2,7 prosenttiyksikköä, vaikka liike-
vaihtokin on pienentynyt.

Säätiön pankkitileillä olevat varat kasvoivat toimintavuoden aikana, kassatilannetta 
on parantanut asunto-osakkeiden myynnistä saatujen varojen jättäminen pankkitilille. 
Lainoja voitiin lyhentää maksusuunnitelmaa enemmän, kun Rinnetien kiinteistö saa-
tiin myytyä ja siitä saatu nettotulo käytettiin kokonaisuudessaan lainan lyhennykseen. 
Kassaa on saatu lisäksi vahvistettua vielä tammikuussa 2017 myydyn asunto-osakkeen 
kauppahinnalla.
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