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1 Toiminnanjohtajan katsaus vuoteen 2018
Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön (jatkossa säätiö) toimintavuotta 

2018 sävyttivät muun muassa sote- ja maakuntauudistuksen vaihteleva tilanne 
sekä syksyn 2017 ensimmäisestä isosta kilpailutuksesta toipuminen ja sen tu-
lokseen sopeutuminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutoksen eteneminen oli 
ennustettua hitaampaa ja vaihtelevaa. Säätiö oli kertomusvuonna jo valmistau-
tunut sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kilpailuttamiseen tai mahdollisen 
palvelusetelijärjestelmän mukaiseen palvelujen tuotteistamiseen, kun sote-laki-
paketin eteneminen valtionhallinnossa pysähtyi keväällä 2018. Tämän johdosta 
tilaaja ilmoitti, että se ei määrittele kyseisten palvelujen järjestämistapaa vielä 
vuonna 2018.  Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatkettiin eduskun-
nassa syksyn istuntokaudella. Tätä vuosikertomusta kirjoittaessa uudistukses-
sa tapahtui nopea muutos. Helmikuussa 2019 maakunta- ja sote-uudistuksen 
lainsäädäntö lähti eduskunnan käsittelyyn ja sote-kentällä seurattiin, saadaanko 
lait päätökseen ennen nykyisen eduskunnan istuntokauden päättymistä. Naisten 
päivänä maaliskuussa 2019 hallitus jätti eronpyyntönsä ja sote- ja maakunta-
uudistus kaatui. Lainsäädäntöä ei siis saatu päätökseen ja nähtäväksi jää, mi-
ten ja millä rakennemallilla uusi hallitus jatkaa uudistuksen valmistelua ja miten 
paikallisia sote-palveluita tässä tilanteessa kehitetään ja järjestetään.  Palve-
luntuottajan näkökulmasta strategisten näkymien keskiössä olivat olleet valin-
nanvapauden tulkinnat. Sote-uudistukseen liittyneen valinnanvapausselvityksen 
perusteella asumispalvelut ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelut olisivat voineet 
jäsentyä asiakassetelipalveluiksi, mikäli tilaaja olisi valinnanvapautta näin tulkin-
nut ja tahtotilaa eri vaihtoehdoille olisi ollut. On mielenkiintoista nähdä, millaisik-
si uuden valtion hallinnon ja maakuntien tahtotilat soten suhteen muodostuvat. 
Säätiön viesti yhteiskunnallisena yrityksenä on, että asiakasta ja yhdenvertaista 
palveluiden saatavuuden periaatetta ei unohdettaisi, on soten malli tulevaisuu-
dessa minkälainen tahansa.   

Säätiö laati kertomusvuonna uudet strategiset tavoitteet vuosille 2019 – 2020. 
Lyhyen ajan strategiaan päädyttiin, koska toimintaympäristön muutoksen voi-
maantuloa, lakipaketin tulkintoja ja uudistuksen vaikutuksia säätiön palvelu-
tuotantoon oli kovin pitkälle vaikeata ennustaa. Lyhyen ajan strategiaa puoltaa 
myös sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen. Epäselvyys palvelujen järjes-
tämisestä tulevaisuudessa on yhä relevantti asiantila. Palveluntuottajana olem-
me edelleen odottavalla kannalla ja seuraamme tilanteen kehittymistä vuoropu-
helussa tilaajan ja maakunnan kanssa.   

Syksyn 2017 asumispalveluiden ja sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminnan 
kilpailutuksen tulos oli säätiön kannalta osittain huono, kun tehostettua palve-

luasumista ja työtoimintaa lukuun ottamatta palveluasuminen ei päässyt pui-
tesopimukseen. Kyseisen kilpailutuksen talouden ja toiminnan vaikutukset olivat 
kuitenkin ennakoitua positiivisemmat. Tähän vaikutti muun muassa uusien ti-
laajien kanssa solmitut asiakaskohtaiset ostot ja sopimukset. Tilaaja on ilmais-
sut kilpailuttavansa asumispalvelut uudelleen vuonna 2019. Lisäksi säätiöllä 
valmistaudutaan tällä hetkellä sosiaalisiksi palveluiksi määriteltyjen palvelujen 
kilpailutukseen ja palvelumuotoiluun toimintaympäristön tarpeita kuuntelemalla 
ja ennakoimalla.

Vuosi 2018 oli sote- ja maakuntauudistuksen vaihtelevan tilanteen ja strategis-
ten päämäärien tutkimisen lisäksi EU:n henkilötietosuoja-asetus GDPR:n liittyvi-
en toimenpiteiden, laadun arvioinnin, viestinnän ja markkinoinnin sekä kirjaamis-
valmennuksen vuosi. Lisäksi vuosi oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi 
uusissa tiloissa hallinnon ja tukipalveluiden ja sosiaalisen kuntoutuksen palve-
lujen osalta. Talouden kuluja (poistoja) lisäsi merkittävästi kiinteistöihin liittyvät 
arvonalennukset. 

Toimintavuonna 2018 säätiöllä valmistauduttiin asiakastietojen kirjaamisessa 
kansalliseen terveysarkisto Kantaan siirtymiseen. Valmistautumiseen on liittynyt 
sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n Kansakoulu-hankkeen määrämuotoisen 
kirjaamisen valmennus. Säätiö teki toimintavuoden lopussa päätöksen ilmoittau-
tua Kantaan niin sanotussa hankkeen neljännessä (4.) aallossa eli helmikuussa 
2019. Kantaan siirtymisen valmistelusta kerrotaan enemmän tämän vuosikerto-
muksen luvussa 3. 

Vuonna 2018 jalkautimme toimintamme viitekehystä Toipumisorientaatiota 
(Recovery Approach Orientation) edelleen ammattilaisten työotteeseen.  Käy-
tännössä harjoittelimme uuden kuntoutussuunnitelman kirjaamista asiakkaan 
toipumisen edistymisen arvioimiseksi ja mittaamiseksi. Kirjaamista harjoiteltiin 
sekä määrämuotoisen kirjaamisen periaatteiden että asiakkaan osallistamisen 
ja uuden kuntoutussuunnitelman testaamisen lähtökohdista. 

Säätiöllä aloitettiin syksyllä 2018 viestintä- ja markkinointisuunnitelman laati-
minen yhdessä valitsemamme viestinnän kumppanin Adpro Oy:n kanssa. Suun-
nitelman lähtökohtana oli markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen entistä asia-
kaslähtöisemmäksi. Suunnitelman myötä päädyttiin uusimaan säätiön yritysilme 
eli brändi ja otettiin käyttöön markkinointinimi Mente Palvelut.  Uudistuneen yri-
tysilmeen avulla kirkastetaan säätiön perustehtävää ja viestitään paremmin ar-
vojamme voittoa tavoittelemattomana yhteiskunnallisena yrityksenä ja asiantun-
tijaorganisaationa toipumisorientaation viitekehyksestä. Lue lisää viestinnästä ja 
markkinoinnista vuosikertomuksen luvussa 6. 

Säätiön yhtenä tarkoituksena on mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen. 
Säätiö tulee jatkamaan palvelutuotantoaan asiakaslähtöisellä linjalla yhteiske-
hittämisen merkeissä. Koemme käyttäjäasiakkaan lähtökohdista tapahtuvan 
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kehityksen johtavan laadukkaaseen palvelutarjontaan, onnistuneeseen asia-
kaskokemukseen ja -vaikuttavuuteen sekä asiantuntijuutemme syvenemiseen. 
Asiakkaiden näkemysten ja kokemusten hyödyntäminen on tärkeää juuri siksi ja 
siitä huolimatta, millä mallilla sote-uudistuksen valmistelua tullaan jatkamaan ja 
miten valinnanvapauskysymystä vielä käsitellään.  

Asiakkaiden ja työntekijöiden kannustaminen osallisuuteen ja toimijuuteen on 
ominta toimintakulttuuriamme, joka kertoo säätiön tavoitteesta tehdä ja jakaa 
hyvää. Haluan säätiön puolesta kiittää henkilöstöämme aktiivisesta asiakkaiden 
osallistamisesta vuonna 2018. Säätiön eri palveluissa toteutettiin jälleen valta-
va määrä urheilu- ja peliturnauksia, yhdessä tekemistä luonnossa Green Care 
-toiminnan merkeissä sekä retkiä monenlaisiin kulttuuri- ja luontokohteisiin. Kun-
touttavan työtoiminnan teatteriproduktio Kivi, Paperi, Sakset sekä Osallistava 
Tauluprojekti Oskun taito- ja taidepajassa olivat vuoden kohokohtia, samoin ju-
hannusjuhla toteutettuna yhdessä asiakkaiden ja nuorten toimintaryhmä Inspiks-
en kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan joulumyyjäiset Lahden taidemuseossa 
saivat paljon kiitosta kaikilta projektin osapuolilta. Me Mentellä uskomme siihen, 
että yhdessä tekemisen toimintakulttuuri ja toisistamme vastuun kantaminen tu-
kee sekä henkilöstön että asiakkaiden voimaantumista ja innostumista. Asiak-
kaiden onnistumisen kokemukset vaikuttavat positiivisesti yksilöllisiin toipumisen 
tarinoihin. Niiden tarinoiden pääosaa esittää asiakas, mutta tärkeässä sivuosas-
sa on aina työntekijä. Mente – Me ja Te – yhdessä! Toipumisen tarinoista voit 
lukea lisää tämän vuosikertomuksen luvussa 10. 

Toivotan hyvää, vaikuttavaa ja vastuullista vuotta 2019 kaikille säätiön asiak-
kaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille! 

Maria Korhonen
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2 Ha(ll)ussa hyvä elämä – kohti toipumista 
Asiakkaiden toipumisen ja kuntoutumisen prosessia kehitettiin toipumisorien-

taation keskeisten periaatteiden mukaisesti.  Edellisenä vuonna 2017 toiminta-
yksiköissä ja palveluissa tehtiin kokeiluja vallan rakenteiden purkamiseksi ja sitä 
kautta asiakkaiden toimijuuden lisäämiseksi.  Lisäksi asiakkaan toipumista ja 
kuntoutumista mittaavat työvälineet saatiin valmiiksi. Työvälineitä ovat Muutok-
sen ruori -itsearviointimittari sekä kyseisestä mittarista johdettu kuntoutussuun-
nitelma asiakastietojärjestelmässä. Muutoksen ruorin keskustelukortit saatiin 
valmiiksi keväällä 2018. Lisäksi otettiin käyttöön MPNetin toipumisorientaatioon 
perustuvat palvelulupaukset.

2.1 Toipumisen edistäminen Sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa aloitettiin uuden kuntoutussuunnitelman 
käyttö uusien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista. Päivä- ja ryhmätoimin-
nassa välinettä käytettiin eri tavoin; keskustelemalla kasvotusten tai esimerkik-
si pöytätenniksen pelaamisen ja kitaran soiton lomassa. Myös tukiasumisen ja 
kuntoutusohjauksen kotiin vietävissä palveluissa työntekijä ja asiakas kirjasivat 
yhdessä asiakkaan tavoitteita kuntoutussuunnitelmaan työntekijöiden mukana 
kulkevien tablettien avulla. 

Uusi kuntoutussuunnitelma ja siihen liittyvät välineet yhdenmukaistivat ja an-
toivat rakenteen asiakkaiden kanssa tehtävälle yksilötyölle. Niiden avulla asi-
akkaat saattoivat löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Työntekijöiden mielestä 
tavoitteellinen työtapa ei ole Muutoksen ruori -työkalun käyttöönoton myötä 
muuttunut, asiakkaan edistymisen arviointiin se on hyvä työkalu.

Muutoksen ruoriin perustuvan kuntoutussuunnitelman käytöstä saadut koke-
mukset osoittivat, että välinettä on hyvä edelleen muokata entistä sopivammaksi 
sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen asiakkaille. Sosiaalisen kuntoutuksen asi-
akkaita tavataan palveluissa keskimäärin tunnista neljään tuntiin viikossa. Tämä 
asettaa erilaisen lähtökohdan kuntoutussuunnitelman tavoitteenasettelulle ja 
seurannalle kuin esimerkiksi palveluasumisessa.

Erityisen kehittämisen kohteena tulevaisuudessa on se, miten kuntoutussuun-
nitelman avulla asiakkaita ohjataan ja tuetaan entistä enemmän korostaen hei-
dän voimavarojaan ja rakentaen toipumista ja kuntoutumista niiden pohjalta. Tä-
män tulisi näkyä erityisesti kuntoutussuunnitelman palvelutarpeen arvioinnissa.

2.2 Toipumisen edistäminen Asumispalveluissa

Kannuskadun palvelukeskuksessa tehtiin toimintavuoden aikana kovasti töitä 
uuden kuntoutussuunnitelman ja Muutoksen ruori -itsearviointimittarin käyttöön-
oton kanssa. Aktiivinen työskentely tuotti myös tuloksia ja pikkuhiljaa yksikön 
kuntoutussuunnitelmista alkoi tulla asiakkaidensa näköisiä ja heidän elämän hal-
lintaansa tukevia työkaluja. Sama kehitys tapahtui myös kaikissa muissa sääti-
ön palvelukeskuksissa ja esimerkiksi Torikadun palvelukeskuksessa oli toimin-
tavuoden loppuun mennessä uusi kuntoutussuunnitelma otettu käyttöön lähes 
100-prosenttisesti.

Käyttöönoton tueksi palvelukeskusten johtajat kirjoittivat kuluneen vuoden ai-
kana myös kirjaamisoppaan. Oppaassa asiakkaiden vastuuohjaajia neuvotaan 
säätiön toipumisorientaatioon perustuvan kuntoutussuunnitelman tekemisessä 
ja asiakastietojärjestelmän suunnitelmapohjan käytössä. 

Vuoden 2017 aikana alkaneita Recovery-työpajoja jatkettiin vielä kevään 2018 
aikana. Näissä työpajoissa käytiin läpi uusia palvelulupauksia ja niiden toteutu-
mista arjen käytännöissä. Viherlaakson palvelukeskuksessa muun muassa va-
kiinnutettiin seuraavia toipumista edistäviä käytäntöjä:

• asiakas saa valita oman vastuuohjaajansa
• asiakkaalla on mahdollisuus olla mukana hänestä kirjattaessa tai kirjata 

itse yhdessä ohjaajan kanssa
• ohjaajat toteuttavat työnjaon ja raportin avoimesti.

Viherlaakson tapaan vastaavia käytäntöjä kokeiltiin ja omaksuttiin kaikissa pal-
velukeskuksissa. Näiden kokeilujen myötä nousi myös esiin tarve laajentaa toi-
pumisorientaation kehittämistä yksilötyön lisäksi koskemaan palvelukeskusten 
yhteisörakenteiden ja -käytäntöjen uudistamista.

Uuden kuntoutussuunnitelman käyttö lisäsi asiakkaan kuntoutumisen seuran-
taa ja arviointia. Kivistönmäen palvelukeskuksessa kuntoutussuunnitelman ta-
voitteiden keinot olivat kiinteä osa päivittäistä työsuunnittelua ja niiden toimivuut-
ta arvioitiin viikoittain vastuuohjaajan ja asiakkaan yksilökeskusteluissa. Tämä 
myös korosti vastuuohjaajan itsenäisempää roolia kuntoutussuunnitelmien ar-
viointikokouksissa. Vastuullisempi rooli arviointikokouksissa myös lisäsi henki-
löstön suunnitteluosaamista ja teki arviointikokouksista asiakkaillemme entistä 
merkityksellisimpiä tilaisuuksia.  

Tiivistäen voidaan sanoa, että toimintavuoden 2018 aikana palvelukeskuksissa 
elettiin todeksi toipumisorientaation palvelulupausta, jossa todetaan, että ”Sinun 
näkemyksesi ja kokemuksesi ovat yhteistyömme lähtökohtana. Kuulemme sinua 
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ja olemme kiinnostuneita sinun tarinastasi sellaisena kuin haluat sen kertoa”. 
Uudistuneen kuntoutussuunnittelun lisäksi tämä palvelulupaus näkyi myös siinä, 
että vuonna 2018 asiakkaittemme toiveita toteutettiin etenkin kulttuuripalveluita 
(elokuvat, teatteriesitykset, konsertit jne.) lisäämällä. Lisäksi nuorten palveluasu-
misessa toimintavuonna panostettiin työ- ja opiskeluvalmiuksien tukemiseen si-
ten, että yksikössä juhlittiin ylioppilasjuhlia, ammattiin valmistumista ja valmen-
tavien kurssien suorittamista.

3 Kirjaamisvalmennus - Valmistautuminen Kanta-palvelui-
hin liittymiseen 

Yksi säätiön esimiehistä kouluttautui vuonna 2017 kirjaamisvalmentajaksi osa-
na Kansa-koulu-hankkeen toteutusta eli määrämuotoisen kirjaamisen käyttöön-
ottoa ja osaamista sote-organisaatioissa sekä organisaatioiden valmiutta liittyä 
sosiaalihuollon Kanta-palveluihin. Kirjaamisvalmentaja toteutti henkilöstölle vuo-
den 2018 aikana yhteensä seitsemän kirjaamisvalmennuskoulutusta. Pääpaino 
koulutuksen sisällössä oli Kanta-palveluihin liittymisen tiedostamisessa, asiak-
kaan oikeuksissa nähdä omat tietonsa sekä hyvässä ja eettisessä kirjaamisessa.  

Säätiö päätti marraskuussa 2018 liittyä Kanta-palveluihin niin sanotussa 1. 
vaiheen 4. aallossa. Neljänteen aaltoon ilmoittautuminen tapahtuu helmikuussa 
2019. Kanta-palveluihin liittyminen tarkoittaa myös osallistumista valmisteluti-
laisuuteen maaliskuussa ja toimintatapakoulutukseen toukokuussa 2019. Kan-
ta-palvelujen käyttöönotto tapahtuu loppuvuodesta 2019.

Liittymispäätöstä näinkin varhaisessa vaiheessa edesauttoi se, että säätiössä 
käytössä oleva asiakastietojärjestelmä SofiaCRM on jo liitetty Kanta-palveluihin. 
Asiakastietojärjestelmän toimittajan kanssa on mahdollista tehdä yhteistyötä, 
joka hyödyttää myös muita yksityisiä sote-organisaatioita ja on samalla kansal-
lista pioneerityötä yksityisen palveluntuottajan kontekstissa.

4 Kehittämistarpeet näkyviksi laadun arvioinnilla – 

SHQS-laadunhallintajärjestelmä 
Palveluprosessien kuvaaminen ja arviointi kulkevat käsikkäin laadun arvioin-

nin kanssa. Säätiön laadunhallinnan kokonaisuus sisältää kyseiset prosessiku-
vaukset, käsikirjat, dokumentit ja erilaiset ohjeet. Lisäksi keväällä 2018 otettiin 
käyttöön uusi laadunhallintajärjestelmä SHQS – Sosiaali- ja terveydenhuollon 
laatujärjestelmä. Järjestelmän avulla halutaan varmistaa vaatimustenmukaisuus 
sekä parantaa palveluita ja henkilöstön osaamista. Laadun arvioinnin avulla pie-
nennetään haittatapausten riskiä ja alennetaan huonosta laadusta johtuvia kus-
tannuksia. Lisäksi laadun arvioinnin lähtökohtina on työolosuhteiden parantami-
nen sekä pätevästä johtamisesta huolehtiminen. Johtamisessa tämä tarkoittaa 
muun muassa johtamisen käytäntöjen yhdenmukaisuutta. Johtamisen käytännöt 
tulevat näkyviksi sekä palveluprosessien että henkilöstöprosessien sisällöissä. 
Säätiön henkilöstöprosessit mallinnettiin ja kuvattiin kertomusvuonna. 

Säätiö kouluttautui järjestelmän käyttöön keväällä 2018 yhteistyössä laatujär-
jestelmää tuottavan Labquality Oy:n sekä Helsingin alueella toimivan Niemikoti-
säätiön kanssa. Ensimmäinen palveluiden itsearviointi toteutettiin syksyllä 2018. 
Laadunhallintajärjestelmän avulla on tarkoitus toteuttaa sisäinen auditointi syk-
syllä 2019 sekä hakea ulkoista auditointia vuodelle 2020.
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5 Strategiatyöllä kohti tulevaa 
Kertomusvuonna 2018 laadittiin uusi strategia vuosille 2019 – 2020. Strate-

giatyöhön osallistui säätiön henkilöstö, johtoryhmä ja hallitus. Uuden strategian 
myötä päivitettiin myös säätiön visio.

VISIO 2019 - 2020

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö on ensisijainen valinta kaikille, 
jotka tavoittelevat mielen hyvinvointia ja muutosta oman elämän hallintaan.

STRATEGISET TAVOITTEET

1. Säätiö on lisännyt tunnettuuttaan maakunnan mielenterveyspalvelujen 
tuottajana.

2. Asiakkaat ja kokemusasiantuntijat kehittävät palveluitamme.
3. Säätiön toimintakulttuuri on innostava ja voimaannuttava.
4. Säätiön asiakkaiden oman elämän haltuunotto on lisääntynyt.

6 Mente Palvelut - asiakas- ja yritystarinat näkyviksi
Säätiön tunnettuuden ja näkyvyyden lisääntymiseksi laadittiin vuonna 2018 

viestintä- ja markkinointisuunnitelma yhteistyössä lahtelaisen mainostoimisto 
Adpro Oy:n kanssa. Suunnitelman lähtökohtana oli markkinoinnin ja viestinnän 
kehittäminen entistä asiakaslähtöisemmäksi. Lisäksi lähtökohtina olivat toimin-
taympäristön muutokseen liittyvät palvelurakennemuutokset sekä mahdolliset 
valinnanvapaustulkinnat, joiden mukaan palveluita käyttävä asiakas voi tule-
vaisuudessa olla myös sopimuskumppani. Tämän näkymän johdosta säätiön 
viestinnän olisi tavoitettava tilaaja-asiakkaiden lisäksi myös käyttäjäasiakkaat. 
Sote-uudistuksen kaatuminen ei sinänsä kumoa edellä mainittua näkökulmaa, 
huolimatta siitä miten valinnanvapauskysymyksen tulevaisuudessa käy. Ha-
luamme viestiä asiakastarinoita suoraan kansalaisille jo stigman vastaisen työn-
kin näkökulmasta.  

Uudistus käynnistyi Adpron vetämillä markkinoinnin workshopeilla, uuden il-
meen suunnittelulla ja mente.fi -sivuston julkaisulla. Markkinointinimeksi valittiin 
Mente Palvelut, lyhyemmin Mente. Mente on espanjaa ja tarkoittaa mieltä ja jär-
keä. Nimessä on lyhennettynä sana mielenterveys, ja se sisältää säätiön toimin-
nalle tärkeän arvon: Me ja Te, yhdessä. Lisäksi otettiin käyttöön sosiaalinen me-
dia viestintä- ja markkinointikanavana. Säätiön uusi ilme lanseerattiin 18.2.2019.
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7 Säätiö lukuina

7.1 Psykososiaalinen kuntoutus

• 870 asiakasta
• 19 748 asiakaskäyntiä
• Asiakkaiden keski-ikä 37 vuotta
• Päivä- ja ryhmätoiminnasta työpajoille, opiskeluun tai työhön siirtyi 26 asi-

akasta
• Kuntouttavasta työtoiminnasta työhön ja opiskeluun siirtyi 4 asiakasta
• Tukiasumisesta itsenäiseen asumiseen siirtyi 6 asiakasta
• Päivä- ja ryhmätoiminnassa toteutettiin 115 erilaista toiminnallista ryhmää
• Työpajoja toteutettiin vuoden aikana 768 kertaa.

7.2 Palveluasuminen

• 171 asukasta palveluasumisessa ja nuorten tuetussa asumisessa
• Asumispäiviä yhteensä 52 323 päivää
• Asukkaiden suurin ikäryhmä oli 60 - 69 -vuotiaat (60 asukasta)
• Ravitsemispalvelut tuottivat 247 217 ateriaa
• 12 asukasta siirtyi palveluasumisesta omaan kotiin tai vähemmän tuettuun 

palveluun
• Palveluasumisessa järjestettiin yhteensä 1 924 ryhmäkokoontumista, ret-

keä ja tapahtumaa.

7.3 Talous

• Liikevaihto 7 869 013
• Julkinen rahoitus 6 262 070
• Sijoitus- ja rahoitustoiminta / tuotot ja kulut -5 221
• Verot 37 074
• Tuotot 7 898 731
• Kulut 7 967 031 / kulut ilman poistoja 7 524 178
• Tilikauden varsinaisen toiminnan voitto (ilman poistoja) 145 454
• Tilikauden tulos -110 595.

7.4 Opiskelijat

• 26 lähihoitajaopiskelijaa
• 20 AMK-opiskelijaa
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8 Henkilöstö

Henkilöstö
Vakituisia yht. 31.12.2018 90

Palveluasuminen 74
Sosiaalinen kuntoutus 17
Ravitsemuspalvelut 7
Hallinto ja kiinteistöt 8

Määräaikaisia yht. 31.12.2018 10
Henkilöstö keskimäärin toimintavuonna 114
Alkaneet vakituiset työsuhteet 11
Päättyneet työsuhteet 16
Palkkaa tai palkkioita saaneita 196

Henkilökunnan keski-ikä on 45,6 vuotta. Miehiä 31.12.2018 työskenteli sääti-
öllä 13 ja naisia 85. Säätiöllä työskentelevän työntekijän keskimääräinen palve-
lusaika on 8,6 vuotta.

8.1 Työhyvinvointi ja työsuojelu

Työhyvinvoinnin kehittämisessä panostimme työyhteisöjen toimintamallien 
kehittämiseen työhyvinvointisuunnitelman mukaisin toimin. Työyhteisöjen toi-
mintaa kehitettiin yhteisissä kehittämispäivissä sekä erilaisissa työpajoissa. 
Työnohjaukset toteutuivat työnohjaussuunnitelman mukaisesti. Toimintavuon-
na työtyytyväisyyskysely toteutettiin lokakuussa ja kyselyn vastausprosentti oli 
78%. Työhyvinvointikyselyn tulokset olivat edelleen hyvät ja hieman nousseet 
edellisestä vuodesta. Työtyytyväisyyden kokonaistulos oli toimintavuonna 3.78, 
kun se vuonna 2017 oli 3.66 (asteikko 1 - 5).

Toimintavuoden aikana otimme käyttöön uuden digitaalisen liikunta- ja kult-
tuuriedun. Kyseisestä edusta käytettiin 59 % liikuntaan ja 41 % kulttuuriin. Työ-
terveyshuollon sairaanhoitopalveluiden sekä vapaa-ajan vakuuttaminen on osa 
henkilöstömme hyvinvoinnin tukemista. Säätiöllä toimiva työhyvinvointifoorumi 
järjesti henkilöstön toiveiden pohjalta joulujuhlan sekä suunnitteli arjen työhy-
vinvointitekoja säätiölle pitkin vuotta, tällaisia olivat mm. Lapsi töihin -päivä ja 
Unelmien työpäivä.  

Säätiöllä turvallisuusasiat ovat osa päivittäistä työtä ja johtamista.

Työsuojelun toimenpiteet:
• Työsuojelun riskiarvioinnit tehtiin kaikissa toimintayksiköissä ja näiden poh-

jalta luotiin uusia käytänteitä turvallisemman työpaikan varmistamiseksi.
• Työsuojelun tapahtumailmoituksen siirtäminen sähköiseen järjestelmään 

tehtiin työsuojelutoimikunnan koordinoimana.
• Jokainen työntekijä osallistui turvallisuuskävelyyn ja yksikön turvallisuus-

koulutukseen.
• Jokainen työntekijä päivittää 3 vuoden välein hätäensiapukoulutuksen 

sekä osallistuu säännöllisiin palo- ja pelastuskoulutuksiin.
• Työsuojelukoulutus koko henkilöstölle keväällä 2018. 
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8.2 Osaava henkilökunta, laadukkaat palvelut

Säätiöllä osaamisen kehittäminen perustuu säätiön strategiaan, jonka perus-
teella tarkastellaan henkilöstön osaamisen nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeita. 
Vuodelle 2018 laadittu koulutussuunnitelma toteutui päälinjoiltaan suunnitellusti. 
Toimintavuonna koulutuspäiviä työntekijällä oli keskimäärin 4 päivää ja yhteensä 
koulutuspäiviä kertyi 384 päivää. Säätiön monipuolisen osaamisen sekä jatku-
van kehittämisen ylläpitämiseksi säätiön henkilöstö kouluttautui yhteensä 99 eri 
koulutustilaisuudessa. Esimerkiksi Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen kes-
kusliiton koulutuspäiville osallistui 17 henkilöä.

Sosiaalisen kuntoutuksen henkilöstö vieraili benchmarking-hengessä Pa-
rik-säätiöllä Kouvolassa. Päivän aikana tutustuttiin erilaisiin Parik-säätiön sosi-
aalisiin työllistämis-, kuntoutus- ja koulutuspalveluihin sekä kierrätysmyymälä 
Ekomaahan.

Asumispalveluiden esimiehet tutustuivat Lilinkotisäätiön Mäkikotiin ja Alvi ry:n 
Alvila-kotiin. Tutustumisten tavoitteena oli tutkia asumispalveluiden päivittäisjoh-
tamista, toipumisorientaatioon perustuvia kuntoutuskäytäntöjä ja henkilökunnan 
työpisteiden toteutuksia palveluasumisyksiköiden asuinkerroksissa. Alvila-kodin 
yhteydessä tutustuttiin myös Lapinlahden Lähteeseen, joka toimii vanhassa La-
pinlahden sairaalassa.
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9 Poimintoja toiminnasta ja tapahtumista

Osallistava tauluprojekti Oskun taito- ja taidepajassa Juhannusjuhla ja kävelyfutis
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Teatteriprojekti Kivi, paperi ja sakset Talkootöitä mökillä
Kalusteiden ja terassin öljyämistä, pihan raivausta, sokkelin maalausta, jne.
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Taidemuseon joulumyyjäiset

Henkilökunnan yhteisöllisyys ja työhyvinvointihetket
Yhden kerran kuukaudessa 30 - 45 min. vuorovedoin. Aiheena esim. oman ammattitaidon esittely ja jakaminen. Ajatuksena ”Anna hyvän kiertää”.
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• Kesä- ja muut retket: Porvoo, Tampere, Hollola, Helsinki, Moottoripyörä-
museo, Vääksyn elonkorjuumarkkinat, Classic Motorshow, Vesijärviristeily, 
Saaren Kartanon joulumaa, tutustumisretki Miete ry:lle, Sea Life, kansain-
väliset markkinat.

• Siikaniemen mielenterveyden virkistyspäivät.
• Kulttuuritapahtumat/konsertit: Hurriganes, Jorma Kääriäinen, Summer Up 

-festivaali.
• Kulttuuritapahtumat/teatteri: Elvis-musikaali, Sound of Music -musikaali, 

Pesäkallion kesäteatteri, Kivi-Paperi-Sakset-näytelmä Oskussa, Heinolan 
kesäteatteri.

• Läheisten ja omaisten päiviä.
• Muita tapahtumia: puutarhatalkoot, kaverikoirat lauantaisin, grillilauantait 

kesällä, olympialaisten kisakatsomot, ystävänpäivätanssit ja itsenäisyys-
päivän vastaanotto, leffalauantait ja Talasmökkeilyt, Puksu-juna-ajelut, 
MBR-jamit (Mental Beauty Records), Mielenterveysviikon pizzapäivä ja 
leivontapaja.

• Green Care: Vierumäen urheiluopiston laavulla kuntouttavan työtoiminnan 
asiakkaiden kanssa, kävelyretket Lapakiston luontoalueella, Lanupuiston 
alueella ja Salpausselän maastoissa. Green Care -toiminnassa on harjoi-
teltu erilaisia läsnäoloharjoitteita ja luonnon rauhoittavaa vaikutusta.

• Urheilu- ja liikuntatapahtumia: minigolf, mölkkyliiga, kävelyfutisturnaus, 
pakohuone, SSYK:n jalkapalloturnaus Helsingissä, Klubitalon järjestämä 
biljarditurnaus, henkilökunta vs. asiakkaat -sählyottelu.

10 Kokemuksia asiakkaan toipumisesta säätiössä
Sitaatteja toimintavuoden asiakastarinoista

”Kuntouttavassa työtoiminnassa olen kokenut positiivisena mukavan ja hyväk-
syvän työympäristön, joka on tuonut varmuutta omaan tekemiseen ja rohkaissut 
tutustumaan uusiin ihmisiin (mikä tuntui aluksi mahdottomalta ajatukselta). Se 
on myös auttanut itseäni hyväksymään omat ongelmani ja paniikkikohtaukset 
kesken työpäivän. Ennen lähdin mieluiten pois töistä paniikin tultua, kuin olisin 
jäänyt töihin. Paniikit ovat edelleen läsnä ja niiden kanssa elämiseen tarvitsen 
vielä paljon harjoitusta.”

”Ilman Oskua en olisi nyt kahden vuoden paja-ajan jälkeen menossa palkkatu-
kityöhön. En tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta ilman Oskua olisin epä-
varmenpi siitä, mitä pystyn tekemään ja mitkä ovat muiden ihmisten realistiset 
odotuksen minulta.”

”En kadu Oskussa vietettyäni aikaa ja olen suositellut ja kehunut sitä myös 
kavereilleni. Pajasta eniten jään kaipaamaan sitä tunnetta, että ihmiset arvosta-
vat sitä mitä teen, että olen hyvä. Sen tunteen löytäminen kotona jää nyt omille 
harteilleni, mutta kaikki vie aikansa.”

”Osku on antanut rytmiä arkeen, mielekästä työtä, uusia tuttavuuksia. Tunnet-
ta, että kuuluu johonkin ryhmään.”

”Vertaistukea. Tulee lähdettyä pois kotoa. Huomaa, ettei ole ongelmiensa 
kanssa yksin.”

”Paikka on turvallinen ja tunnen aina olevani tervetullut.”

”Ryhmätoiminta on hyvä juttu. Ryhmässä saa vertaistukea. Tulee lähdettyä 
kotoa, kun on sovittua tekemistä.”

”Sosiaaliset suhteet. Harrastustoiminta, johon ei muuten olisi rohkeutta eikä 
varaa. Tutut ihmiset.”
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