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Vuosi lyhyesti

Harjun terveyden toiminta saatiin ensimmäisen 

toimintavuoden aikana onnistuneesti käyntiin 

koronapandemiasta huolimatta. Vuoden aikana 

saavutettiin monia avaintavoitteita. Toiminnan

kehitystyö jatkuu vuoden 2022 aikana.



Onnistunut ensimmäinen
toimintavuosi

Harjun terveyden ensimmäinen toimintavuosi on onnistunut 

erinomaisesti ja yritys on saavuttanut suuren osan käynnistys -

vuoden tavoitteistaan. Samalla se on näyttänyt suuntaa 

perusterveydenhuollon kehittämiselle valtakunnallisesti.

Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen yhteisyritys on uudistanut päijäthämäläisten 

perusterveydenhuoltoa tuomalla terveyskeskuksiin jonottoman hoitoon pääsyn 

avoterveydenhuollon lääkäreille ja hoitajille, tarjoamalla kuntalaisille kattavan 

digitaalisen asiointiympäristön ja rakentamalla henkilökunnan osaamista 

monipuolisesti hyödyntävän tiimityömallin palvelemaan yli 130 000 asukasta. 

Uudistunut toiminta on palvellut yhä useampaa kuntalaista. Vuonna 2021 potilas -

kontakteja on ollut liki 100 000 edellistä vuotta enemmän ja näistä yli 30 000 

digiklinikalla. Muutos on toteutettu taloudellisesti kestävällä pohjalla ja 

ensimmäisen vuoden tilinpäätös on käynnistysvaiheen kertaluontoisten kulujen 

jälkeen odotusten mukainen.

Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni erinomaisesta ensimmäisestä 

toimintavuodesta ammattitaitoiselle henkilökunnallemme. Samalla haluan kiittää 

asiakkaitamme ja sidosryhmiämme luottamuksesta Harjun terveyttä kohtaan.

Petja Orre

toimitusjohtaja,

Harjun terveys





Harjun terveys
pähkinänkuoressa

Sysmä

Hartola

Padasjoki

Heinola

Asikkala

Hollola

Lahti

I it t i

Orimatti laKärkölä

Pukkila

Myrskylä

Harjun terveyden 

tuotantovastuu

DigiklinikkaHarjun terveys vastaa Lahden, Kärkölän ja Iitin perus-

tason sote-keskuspalveluista. Jos tilaaja ottaa alue- tai 

palveluoptioita käyttöön, laajenee toiminta vaiheittain.

Vastuuväestö 

133 000

Henkilöstö 

n. 600 työntekijää 

Sopimuksen kesto 10 v.

(+ optiokaudet 5 ja 5 v.) 

Yhteisyrityksen osakkaat: 

49 % PHHYKY

51 % Mehiläinen

Palvelut tuotetaan moni-

ammatillisten tiimien mallilla 

Tavoitteena hoidon hyvä 

vaikuttavuus ja saatavuus

Liikevaihto 2021:

n. 38 miljoonaa euroa

4 sote-keskusta:

Lahti, Nastola,

Kärkölä, Iitti



Harjun terveyden yksiköt

Laajan palvelun

sote-keskukset

Perustason

sote-keskus

Hoitajavetoisen

perustason

sote-keskus

Lahden sote-keskus

Harjukatu 48, 15100 Lahti

Avoinna ma-pe 8-20 ja la 10-16

Nastolan sote-keskus

Pekkalantie 12–14, 15560 Nastola

Avoinna ma-ke 8-18 ja to-pe 8-16 

Iitin sote-keskus

Iitintie 29, 47400 Kausala

Avoinna ma-pe 8-16

Kärkölän sote-keskus

Opintie 1, 16600 Kärkölä

Avoinna ma-pe 8-16

Lahden sote-keskuksen

hammashoitola

Harjukatu 48, 15100 Lahti

Avoinna ma-pe 8-16 ja

ilta- ja viikonloppuvastaanotot

ajanvarauksella

Launeen hammashoitola

Launeenkatu 74 B, 15100 Lahti

Avoinna ma-pe 8-16

Hammaslääkäripäivystys, akuutti24

Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Avoinna joka päivä 8-21

Nastolan hammashoitola

Pekkalantie 12–14, 15560 Nastola

Avoinna ma-pe 8-16

Yksittäiset hammashoitolat 16 kpl

Palvelevat ajanvarauksellisesti esim.

koulujen ja palvelutalojen yhteydessä.

Lahden perhekeskuksessa vain

suuhygienistin vastaanotto.

Iitin hammashoitola

Iitintie 29, 47400 Kausala

Avoinna ma-pe 8-16

Kärkölän hammashoitola

Opintie 1, 16600 Kärkölä

Avoinna ma-pe 8-16

Hammashoitolat



Nopeasti hoitoon 

avosairaanhoidon 

palveluissa

Harjun Terveys tuottaa perusterveydenhuollon

palvelut Lahden, Nastolan, Iitin ja Kärkölän

sote-keskuksissa. Palveluihin kuuluvat muun

muassa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon

palvelut 35:llä koululla, seitsemän neuvolaa

sekä opiskelijaterveydenhuolto.



Avosairaanhoito: aukioloaikoja 
laajennettu, tiimimalli käyttöön

Avosairaanhoidon palveluissa siirryttiin vuoden 

aikana uuteen moniammatilliseen tiimityömalliin. 

Lahden avosairaanhoidon palveluita koottiin yhden 

katon alle Lahden sote-keskukseen. Lisäksi 

aukioloaikoja laajennettiin – Lahden sote-keskus 

palvelee asiakkaita myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tiimityömallissa työskennellään moniammatillisesti: 

Samassa tiimissä on sekä sairaanhoitajia, lähihoitajia, 

lääkäreitä, fysioterapeutti, mielenterveyshoitaja sekä 

sosiaaliohjaaja. Avosairaanhoidon palveluista on vastannut 

EL Minna Honkanen.

Henkilöstö

251 NPS

72Potilaskontaktia

476 000 



Avosairaanhoidon palveluissa 
merkittävä kasvu vuoteen 2020

potilaskontaktia

476 000

Potilaskontaktia

kiirevastaanotolla

35 000

asiakaspuhelua

397 000

Puhelinpalvelun 

vasteaika 12/21

33 min.

Avosairaanhoidon palveluissa tuotettiin yhteensä noin 476 000 potilas -kontaktia, mikä 

on lähes 100 000 kontaktia tai 25 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän lisäksi 

Harjun terveyden palveluissa on tuotettiin 150 611 potilaskontaktia koronarokotuksiin 

l i ittyen. Hoidon saatavuus on ollut erinomaisella tasolla: T3 lääkärin vastaanotolle oli 

syksyllä 0 päivää.

Lahden sote-keskuksen kiirevastaanotolla tuotettiin yhteensä yli 35 000 potilas-

kontaktia, joista käyntien osuus oli yli 25 000. Potilaskontakteista virka-aikaan 

tuotettiin 24 000 (69 %), arki-iltaisin 7700 (23 %) ja viikonloppuisin 2800

(8 %). Laajennetut aukioloajat on otettu vastaan erittäin myönteisesti.

Harjun terveyden toiminnassa laadittiin 5 % vähemmän lähetteitä erikoissairaan -

hoitoon kuin vastaavassa toiminnassa vuonna 2020. Väestön A24-palvelukäyttö on 

vähentynyt 12 % vuoteen 2020 verrattuna.

Avosairaanhoidon vastaanottopalveluissa hoidettiin vuonna 2021 341 000 asiakas -

puhelua. Tämän lisäksi Harjun terveys on hoitanut yhteensä 57 000 koronarokotuksiin 

ja –todistuksiin liittynyttä puhelua. Avosairaanhoidon puhelinpalvelun vasteaika

(pl. koronarokotukset) on lyhentynyt toiminnan vakiintuessa ja oli joulukuussa

keskimäärin 33 minuuttia.



Ennaltaehkäisevää

terveydenhuoltoa

kouluissa ja neuvoloissa

Harjun terveys tuottaa toiminta-alueensa neuvoloiden 

sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon 

lääkäripalvelut seitsemässä neuvolayksikössä

ja 35 kouluyksikössä.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa tuotettiin vuonna 

2021 yhteensä noin 9000 potilaskontaktia ja neuvola-

lääkäripalveluissa noin 11 000 potilaskontaktia. Koulu- ja 

neuvolalääkäritoiminnasta on vastannut EL Vilja Terävä.

Yksikköä

39 NPS

66



Tiimityö edustaa tulevaisuuden 
perusterveydenhuoltoa

Harjun terveydessä on otettu onnistuneesti käyttöön 

tiimimalli, jossa työskennellään moniammatillisesti 

yhdessä. Samassa tiimissä työskentelee sairaan-

hoitajia, lähihoitajia, lääkäreitä, fysioterapeutti, 

mielenterveyshoitaja sekä terveyssosiaaliohjaaja.

Tiimityömallimme perustuu asiakassegmentointiin,

jossa asiakas kiinnitetään ensimmäisen yhteydenoton 

yhteydessä hänen tarpeitaan parhaiten palvelevaan 

hoitotiimiin.

Työtyytyväisyyden

keskiarvo

3–12/2021

3,7/5
Lääkärit

3,5/5
Hoitajat



Tiimityö edustaa tulevaisuuden 
perusterveydenhuoltoa

Hoitotiimin valinta perustuu asiakkaan olemassa oleviin pitkäaikais-

sairauksiin, asiakkaan keskeisimpiin elintapariskitekijöihin sekä tuen 

tarpeeseen. Vuoden 2021 aikana Harjun terveydessä on myös kehitetty 

ammattilaisten työn sujuvoittamiseksi moderneihin koneoppimismenetelmiin 

pohjautuvaa asiakassegmentointityökalua, jonka kehitys ja pilotointi jatkuu 

vuonna 2022.

Asiakkaalle nimetään segmentoinnin yhteydessä oma yhteyshenkilö ja 

puhelinjärjestelmä ohjaa asiakkaan seuraavat yhteydenotot automaattisesti 

suoraan hänelle määritellylle ammattilaiselle. Ensimmäisen toimintavuoden 

aikana eri tiimien asiakkaiksi on palvelutarpeen perusteella segmentoitu

32 000 asiakasta eli noin 24 % koko väestöpohjasta. Loppuvuonna 2021 

asiakkaita on segmentoitu tiimeihin karkeasti 2000 asiakasta kuukaudessa. 

Asiakkaan hoidon jatkuvuutta mitataan ammattiryhmäkohtaisesti COCI 

(Continuity of Care Index) -indeksillä.

Henkilöstön palaute uudesta moniammatillisesta tiimityömallista on ollut 

voittopuolisesti positiivista. Moniammatillisten tiimien työtyytyväisyyttä on

mitattu päivittäin. Ammattiryhmäkohtaisesti mittausta on tehty 3/2021 alkaen.

Segmentoitua 

asiakasta

32 000

Moniammatillista 

tiimiä

11

Väestöllä oma 

yhteyshenkilö

24 %

Erilaista

tiimityyppiä

3



Tiimimallia kehitetään jatkuvasti ns. 
Quaruple aimin periaatteiden mukaisesti 

Vaikuttavuusperustaisen perusterveydenhuollon kehityksen keskiössä on ns. Quadruple aim

Tavoittelemme kaikkien osa-alueiden tasapainoista parantamista

positiivisen kehityskierteen mahdollistamiseksi

Quadruple

Aim

Vaikuttavuuden parantaminen

Mehiläisen tiimimallin ytimessä oleva

terveyshyötyajattelu mahdollistaa

väestön hyvinvoinnin lisäämisen ja

hoidon vaikuttavuuden parantamisen.

Kustannustehokkuuden vaaliminen

Palveluprosessit muovataan 

tiimityöhön sopivaksi ja hukkatyö 

minimoidaan.

Henkilöstöhyvinvoinnin tukeminen

Yhteishenki ja avoimuuden

kulttuuri sekä hyvinvoiva henkilöstö

ovat Harjun terveyden perusarvoja.

Asiakaskokemuksen parantaminen

Potilaat ovat oman terveytensä 

asiantuntijoita. Palvelukokemus ja 

asiakastyytyväisyys kuvaavat

hoitoprosessin onnistumista.  



Tiimimallissa asiakkaita palvellaan
moniammatillisesti

Tiimien rakenne palvelee väestöä 
monipuolisesti

• Tiimin koostumus vaihtelee väestön palvelutarpeen mukaan

• Tyypil l isest i 1 lääkäri 3 -4 hoitajaa kohti,  skaalaus väestön 

kokoon

• Suuhygienist i on t i imin konsultoitavissa mahdoll istaen sujuvan 

ohjauksen suun terveydenhuol lon palveluihin

Tiimimallista eriytetyt palvelut tukevat tiimien 
toimintaa

Välitöntä interventiota vaativat ja

matalan kynnyksen toiminnot

Fysioterapeutti

Psyk-sh

Lääkäri

Sairaanhoitaja

Suuhygienisti

Sosiaaliohjaaja

Laajan aukiolon kiirevastaanotto ja walk-in palvelut

Digik linikka

Sektoripalvelut

Neuvola- ja perhekeskustoiminta

Koulu- ja opiskeli jaterveydenhuolto

Konsultaatiotuki ja erityistutkimukset

Erityisosaamista vaativat tutkimukset

Erikoislääkäreistä muodostettu konsultaatiot i imi



Harjun terveydessä asiakkaat jaetaan 
tiimeihin palvelutarpeen mukaisesti

Tuen tarve

Satunnaisia palveluita tarvitsevat

• Asiakastoive: nopea apu satunnaiseen ja rajattuun 

vaivaan

• Toimintamalli: etäpainotteinen työote, jonoton 

palvelu

Terveyshyötyvalmennettavat tai säännöllinen tuki

• Asiakastoive: hoidon jatkuvuus, selkeät tavoitteet 

ja toimintasuunnitelma

• Toimintamalli: palvelusuunnitelmat, yhteyshenkilö

Monialaista tukea ja palveluita tarvitsevat

• Asiakastoive: oma yhteyshenkilö, pärjääminen 

oireiden kanssa

• Toimintamalli: palvelukätyön hallinta, arjen tuki

E
h

k
ä
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y

T
u
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Väestön palvelut

• Toimintamalli: proaktiivinen tarkkailu, 

ennaltaehkäisevät palvelut 

<1-5%
asiakkaista

~20-30% 
asiakkaista

~60-80%
asiakkaista

Arvioitu palvelusegmentin

osuus

Palvelusegmentin kuvaus Yhteiset toimintamallit

Asiakkuudet

• Asiakas kiinnitetään 

tiettyjen kriteerien 

perusteella tietyn ti imin 

hoitoon

• Kukin asiakas saa oman 

yhteyshenkilön

Tiimien työtapa

• Kukin ti imi hoitaa vain 

yhden palvelusegmentin 

asiakkaita 

• Tehokkuutta haetaan 

vakioimalla työtapoja ja 

poistamalla hukkaa

Palvelutuotanto

• Kysyntään vastataan 

samana päivänä

• Vain tietyt prosessit 

voidaan siirtää tulevaan 

ajankohtaan



Asiakkaan yksinkertainen palvelupolku
Harjun terveyden tiimimallissa

Eri alojen ammattilaiset

osana tiimiä

Yksilöllinen hoitosuunnitelmat

Aktiivinen ja

proaktiivinen työote

• Yksi puhelinnumero

kaikkiin palveluihin

• Digitaaliset palvelut 24/7

Selkeät palvelukanavat

Oma yhteyshenkilö takaa 

jatkuvuuden

• Oma yhteyshenkilö 

ensimmäisessä kontaktissa

• Oma tiimi vastaa hoidosta

Sopiva hoitokontakti

viiveettä

• Hoito alkaa välittömästi

• Vastaanottopalvelut 

tarvittaessa samana päivänä

• Tavoitteiden aktiivinen 

seuranta

• Riskitekijöiden proaktiivinen 

hallinta

• Valmennettaville yksilölliset 

terveys- ja hoitosuunnitelmat

• Palvelukäytön hallinta

• Reaaliaikaiset konsultaatiot

• Tarkoituksenmukainen 

interventio moniin tarpeisiin 

nopeasti

Asiakaslähtöisyys 

on toiminnan 

suunnittelun 

keskeisin periaate



Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut lyhyesti

Harjun terveys tuottaa perustason mielenterveys-

palveluja Iittiin, Kärkölään ja Lahteen. Mielenterveys-

ja päihdepalveluissa tehdään ennaltaehkäisevää

ja korjaavaa työtä.

Palveluita on tarjottu asiakkaille päihdepäivystyksessä, 

osana moniammatillisia tiimejä sekä digiklinikan Huoli 

Pärjäämisestä -asiointikanavalla. Mielenterveys- ja 

päihdepalveluista on vastannut palvelupäällikkö Leni Kivelä.

Henkilöstö

20
Potilas-

kontaktia

26 500 NPS

66



Mielenterveys- ja päihdepalvelut
toimivat monialaisesti

Harjun terveyden mielenterveys- ja päihdepalveluissa kehitettiin

vuoden 2021 aikana asiakaslähtöistä hoidon saatavuutta ja 

integroitumista monialaisiin tiimeihin.

• Päihdesairaanhoitajat hoitavat päivystykselliset asiat koko Phhykyn

alueella ja kiireettömät vastaanotot Harjun terveyden alueella.

• Psykiatriselle sairaanhoitajalle ohjaudutaan tiimin mieliala-kartoituksen

kautta tai Digiklinikalta Huoli pärjäämisestä -palvelun kautta.

• Sairaanhoitajat toteuttavat hoidon tarpeen arvioita, suunnittelevat hoitoa

yhdessä potilaan ja muun henkilöstön kanssa sekä toteuttavat hoitoa.

• Harjun terveydessä on käytössä useita hoitopaketteja, kuten ohjattu 

omahoito, strukturoidut lyhythoidot, ryhmähoidot, lääkehoidon seuranta 

sekä jatkohoitopotilaiden voinnin seuranta.

• Päihdepoliklinikalla toteutetaan lisäksi päihdeseurantaa, korvaushoidon 

esiarviota, vieroitushoitoja ja lääkehoidon toteutusta kaikenikäisille.

• Käynnit on toteutettu vastaanottoina, ryhminä, etävastaanottoina

(video ja Digiklinikka) sekä puheluina.

potilaskontaktia

26 500

Käyntiä digiklinikan

Huoli pärjäämisestä 

-kanavalla

439



Fysioterapia

Harjun terveyden fysioterapiassa tuotetaan 

fysioterapian suoravastaanottopalveluita yli

16-vuotiaille asiakkaille Lahden, Nastolan,

Iitin ja Kärkölän sote-keskuksissa.

Fysioterapian suoravastaanotolla asiantuntija-fysioterapeutti 

on akuutista tai akutisoituneesta tuki- ja liikuntaelinkivusta 

kärsivän asiakkaan ensikontakti. Hän tutkii asiakkaan, 

ohjeistaa asiakkaalle akuutin vaiheen kipua ja toimintakykyä 

helpottavat ohjeet ja varaa tarvittaessa kontrollikäynnin. 

Fysioterapian palveluista on vastannut palvelupäällikkö 

Eveliina Alanko.

NPS

80fysioterapeuttia

7
potilaskontaktia

4 400



Fysioterapia: vaikuttavaksi 
koettu hoitomuoto

Asiakas ohjautuu fysioterapeutin suoravastaanotolle hoitajan

tekemän hoidon tarpeen arvion kautta. Suoravastaanottoa pitävällä fysio-

terapeutilla on tarvittaessa mahdollisuus konsultoida lääkäriä esimerkiksi 

arvioidessaan jatkotutkimusten, jatkokuntoutuksen tai kipulääkityksen 

tarvetta.

Harjun terveydessä työskentelee seitsemän fysioterapeuttia, kukin omassa 

tiimissään. Suoravastaanotto toteutuu Lahden sote-keskuksessa päivittäin, 

Nastolassa kahdesti viikossa ja Iitissä sekä Kärkölässä kerran viikossa. 

Fysioterapian suoravastaanotto toteutuu päivittäin myös Lahden sote-

keskuksen kiirevastaanotolla iltaisin ja viikonloppuisin.

Fysioterapeuttien suoravastaanotto on otettu asiakkaiden piirissä vastaan 

erittäin myönteisesti: 

• toiminnan nettosuositteluindeksi (NPS 80) on erinomaisella tasolla

• asiakkaat myös kokevat hoidon vaikuttavaksi PROM-kyselyn mukaan paremmin 

tai paljon paremmin käynnin jälkeen pärjäävien osuus oli 74 % vastaajista

Käynnin jälkeen 

paremmin pärjäävien 

osuus

74 %



Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö on ennaltaehkäisevä, matalan 

kynnyksen palvelu Harjun terveyden asiakkaille.

Se auttaa silloin kun asiakkaan sairauden tai muun 

elämäntilanteen johdosta tarvitaan sosiaalisen 

tilanteen selvittämistä tai monialaista yhteistyötä.

Terveyssosiaalityö tarjoaa tukea ja neuvontaa sosiaali-

turvaan ja vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Asiakas voidaan 

ohjata laajemmin muihin terveys- ja kuntoutus-palveluihin tai 

järjestöjen ja muiden toimijoiden palvelujen piiriin. 

Yhteistyötä tehdään PHHYKY:n sosiaalihuollon palvelujen ja 

eri toimijoiden kuten Kelan, TE-toimiston ja kolmannen 

sektorin palveluiden kanssa. Terveyssosiaalityön palveluista 

on vastannut palvelupäällikkö Marjo Taipale.

ammattilaista

4
Potilas-

kontaktia

1100 NPS

93



Suun

terveydenhuolto

Harjun terveydessä tarjotaan suun 

terveyden perushoitoa hammas-

hoitoloissa, perhekeskuksessa sekä 

liikuteltavalla pop-up-hoitoyksiköllä 

kouluissa ja hoitolaitoksissa.



Suun
terveydenhuolto

Harjun terveys tuottaa perustason suun 

terveydenhuollon palvelut 21 hammashoitolassa 

Lahdessa, Kärkölässä ja Iitissä. Harjun terveys vastaa 

myös Akuutti24:n hammaslääkäripäivystyksestä.

Suun terveydenhuollon palveluissa on vuonna 2021 purettu 

koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa. Laajan 

viikonloppuaikaisen jononpurkutoiminnan myötä hoidon 

saatavuus on syksyllä 2021 ollut erinomaisella tasolla. Suun 

terveydenhuollon palveluista on vastannut EHL Eija 

Peltonen.

NPS

89henkilöstö

156
Hammas-

hoitolaa

21



Suun terveydenhuolto: 
Saatavuutta kyetty parantamaan

Hammaslääkäri-

kontaktia

76 000

suuhygienisti-

ja hammas-

hoitajakontaktia

40 000

Suun terveydenhuollon yksikköverkossa tapahtui vuoden 2021 aikana 

muutoksia. Iitin suun terveydenhuollon yksikkö siirrettiin Iitin sote-

keskuksen tiloihin ja Metsäkankaan yksikön toiminta siirtyi muihin 

yksiköihin. Koko maakuntaa palveleva Akuutti24:n hammaslääkäri -

päivystys siirtyi palvelusopimuksen mukaisesti Harjun terveyden vastuulle 

1.5.2021 alkaen. Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 

keskitettiin yhdelle Lahden sote-keskuksessa toimivalle hoidon tarpeen 

arviointia (HTA) tekevälle tiimille. Harjun terveyden oma hammasradiologi 

aloitti työnsä maaliskuussa. Samalla aloitettiin kartiokeilakuvaaminen.

Suun terveydenhuollon eri suppeiden hammaslääketieteen alojen kliiniset 

tiimit aloittivat toiminnan kehittämisen vuoden alussa. Tiimit koostuvat 

alasta kiinnostuneista hammaslääkäreistä, suuhygienisteistä ja hammas-

hoitajista. Kliinisten tiimien myötä toimintaa on kyetty tehostamaan

ja epäkohtiin on voitu yhdessä paneutua työntekijälähtöisestä 

näkökulmasta. Harjun terveyden vastuulle siirtynyt hoitovelka

purettiin laajan viikonloppuaikaisen jononpurkutoiminnan kautta.

Kahden pop-up yksikön toimintaa kehitettiin kouluissa ja palvelutaloissa.

T3
Tammi-

heinäkuu

Heinä-

joulukuu

Hammas-

lääkäril le 29,7 2,8

Suu-

hygienist i l le 19,9 2,6



Työskentely

Harjun terveydessä

Harjun terveyden tavoitteena on

olla alueen houkuttelevin työnantaja 

sote-alan osaajille.



Koulutus ja erikoistuminen
Harjun terveydessä

Harjun Terveyden tavoitteena on kouluttaa, ohjata ja 

tukea nuorista lääkäreistä kokeneita yleislääkäreitä

ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä Päijät-Soten

alueelle. Koulutuksen periaatteeksi on asetettu vastata 

niin yliopiston vaatimuksiin kuin lääkäreiden toiveisiin 

ja tarpeisiin koulutuksen osalta. 

Huhtikuussa 2021 Helsingin yliopiston kanssa solmitun 

sopimuksen nojalla Harjun terveydelle on myönnetty

oikeus toimia erikoislääkäreiden kouluttamispaikkana.

Ensimmäisenä toimintavuotena panostettiin koulutuksen 

rakenteellisuuteen ja mahdollistamiseen.



Koulutus ja erikoistuminen
Harjun terveydessä

Erikoistuvan hammas-

lääkärin paikkaa

7

Harjun terveyden koulutusoikeus koskee yleislääketieteen 

erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskuskoulutusjaksoja, kaikkien 

erikoisalojen yhteisiä yhdeksän kuukauden terveyskeskus-koulutusjaksoja 

sekä yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) sisältyviä muun 

työkokemuksen koulutusjaksoja.

Erikoistuvien lääkäreiden koulutusta kehitettiin vuoden 2021

aikana panostaen koulutuksen laatuun ja suunnitelmallisuuteen

sekä huomioiden erikoistuvien lääkäreiden esille tuomat tarpeet

koulutusten sisällöistä. Ohjaus on toteutunut suunnitellusti

viikoittaisena säännöllisenä yksilöohjauksena, sekä kuukausittaisena 

ryhmäohjauksena.

Harjun terveyden lääkärikoulutuksesta on vastannut EL Tarja Puotiniemi.

Kouluttajalääkäriä

7

Erikoistuvaa lääkäriä

20

Käytännön harjoittelua 

suorittanutta hammaslääkäriä

6



35 %

62 %

3 %

Harjun terveyden
henkilöstö

Harjun terveys työllistää yli 600 sote-alan huippu-

ammattilaista, joista noin 200 on lääkäreitä ja 

hammaslääkäreitä, noin 400 kuuluu hoitohenkilöstöön

ja noin 20 hallinto- ja tukipalveluihin.

Harjun terveyden henkilöstöstä 96 % oli vakinaisessa työsuhteessa 

ja 4 % määräaikaisessa työsuhteessa. Henkilöstön sairauspoissaolo -

prosentti oli 5,2 %. Henkilöstön vaihtuvuus on vuonna 2021 ollut 

tavanomaista korkeammalla tasolla mm. liikkeenluovutuksesta 

johtuen. Harjun terveys on ollut houkutteleva työnantaja ja avoimet 

tehtävät on kyetty tehokkaasti täyttämään.

Syksyllä 2021 toteutettuun henkilöstötutkimukseen vastasi

enemmistö yhtiön henkilöstöstä (n=302 henkilöä). Henkilöstö-

indeksin kokonaisarvosana oli 3,6 / 5 ja esihenkilöindeksi 4,0 / 5.

Koko

henkilöstö

603

Hallinto- ja  

tukipalvelut

21

Lääkärihenkilöstö

215

Hoitohenkilöstö

387



Harjun terveyden

digitaaliset

palvelut
Päijät-Sote-sovellus on Mehiläisen 

digialustaa hyödyntävä julkisen 

terveydenhuollon asiakassovellus, 

jonka käyttöä voidaan laajentaa

koko Päijät-Hämeen alueelle.



Harjun terveyden
digitaaliset palvelut

Harjun terveys on tuottanut PHHYKY:n käyttöön

laajan digitaalisten palveluiden kokonaisuuden 

palvelusopimuksen edellyttämällä tavalla. Alueen 

asukkaiden käyttöön on 1.1.2021 lukien tarjottu

Päijät-Sote-sovellus, joka mahdollistaa julkisten 

terveyspalveluiden käytön ja asioinnin digitaalisesti.

Digitaaliset palvelut on otettu käyttöön innokkaasti: 

ensimmäisenä vuonna digiklinikalla tuotettiin jo noin 10 % 

kaikista Harjun terveyden lääkärikäynneistä. Digitaalisista 

palveluista on vastannut digikehityspäällikkö Hanne 

Ketonen.

Käyntiä Digiklinikalla

30 000
Mobiilisovelluksen 

ladannutta

51 000



Digitaaliset palvelut ovat 
laajentuneet suunnitellusti

OmaMehiläinen-sovelluksen oli joulukuun loppuun mennessä ottanut 

käyttöön yli 51 000 asiakasta, joka on 39 % koko Harjun terveyden 

väestöpohjasta. Lataajista 34 % on käyttänyt julkisten palveluiden Päijät-

Sote-asiointiprofiilia. Päijät-Sote-sovellus sekä 24/7 Digiklinikka laajeni 

joulukuussa 2021 palvelemaan myös Hollolan, Padasjoen ja Asikkalan 

asiakkaita.

Ratkaisuaste

71 %

Keskimääräinen

vasteaika 
(kaikki kanavat)

6,7 min

Digiklinikka 

käytössä

• Harjun terveyden toimipisteissä

kirjatut lääkärin ja hoitajan 

käyntikertomustiedot

• Avoimet laboratoriolähetteet

ja tutkimustulokset

• Tulevat vastaanottoajat

• Ilmoittautuminen ja ajan peruuttaminen 

• Tietojen ja toimintojen hallinnointi 

perheliitoksella toisen puolesta

• Helppokäyttöinen 

etävastaanottoratkaisu

• Suun terveydenhuollon oirearvio

Päijät-Sote-sovelluksen toiminnallisuudet ovat vuoden 2021 

kuluessa laajentuneet kehitystiekartan mukaisesti:



Toiminnan kehittäminen
vahva painopiste myös
ensi vuonna

Harjun terveys on saavuttanut monia ensimmäiselle 

toimintavuodelle asetettuja tavoitteita, mutta 

toiminnassa on vielä kehitettävää.

Vuoden 2021 aikana kehittämisen kohteina olivat 

erityisesti suun terveydenhuollon hoidon jatkuvuuden 

parantaminen ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden 

entistä parempi ja joustavampi saatavuus. 

Viime vuoden aikana puhelinpalvelun vasteaikojen 

lyhentämiseen on panostettu ja tätä kehittämistä 

jatketaan myös tänä vuonna.



Harjun terveyden

tulos 2021

Toiminnan käynnistämiseen tehdyt investoinnit 

rasittavat ensimmäisen toimintavuoden tulosta. 

Kannattavuusnäkymä vuodelle 2022 

on positiivinen.



Harjun terveyden tilikauden
tulos ennakoidulla tasolla

Harjun terveyden ensimmäisen toimintavuoden taloudellisen tarkastelun 

osalta sovelletti in pidennettyä til ikautta (28.9.2020 - 31.12.2021). Yhtiön 

li ikevaihto koostuu pääosiltaan PHHYKY:n kanssa solmitun 

palvelusopimuksen kiinteästä sopimusveloituksesta. Lisäksi vuonna 2021 

Harjun terveys on mm. palvelusopimuksen mukaisesti laskuttanut tilaajalta 

koronapandemiaan liittyneitä kustannuksia. Yhtiön ensimmäisen til ikauden 

liikevaihto oli 38,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön ensimmäisen til ikauden tulosta rasittavat merkittävästi 

käynnistysvaiheen kertaluonteiset kulut, merkittävinä poistoina näkyvät 

käynnistysvaiheeseen liittyvät investoinnit sekä koronapandemiasta 

aiheutuneen hoitovelan purkaminen. Yhtiön toiminta käynnistyi vuonna 2020 

haltuunottoprojektin myötä, jolloin yhtiön vastuulle syntyi kuluja, mutta ei 

vielä li ikevaihtoa.

Yhtiön vastuulla olevan toiminnan kustannustehokkuutta on vuonna 2021 

pyritty määrätietoisesti parantamaan eri toimenpitein. Toukokuussa 2021 

päättyneiden yt-neuvotteluiden ja muutosohjelman taloudellinen vaikutus on 

näkynyt yhtiön kannattavuudessa asteittain loppuvuoden aikana ja parantaa 

yhtiön tulosnäkymää vuodelle 2022.

Yhtiön ensimmäisen, pidennetyn til ikauden kannattavuus oli odotetulla 

tasolla. Tilikauden käyttökate oli positi ivinen (49 886 eur), l i ikevoitto 

negatiivinen (-331 896 eur) ja til ikauden tappio yhteensä 271 405 euroa.

Toteuma (€) 2020 2021 Tilikausi

Liikevaihto 0 38 343 116 38 343 116

Muut

liiketoiminnan tuotot
0 102 142 102 142

Muuttuvat kulut -36 509 -9 401 128 -9 437 637

Henkilöstökulut -18 174 -24 744 819 -24 762 993

Muut liiketoiminnan 

kulut
-66 637 -4 128 104 -4 194 742

Käyttökate

(EBITDA)
-121 320 171 206 49 886

Poistot 0 -381 782 -381 782

Liikevoitto (EBITA) -121 320 -210 576 -331 896

Rahoituserät -10 -12 251 -12 261

Tuloverot -6 650 79 403 72 753

Tilikauden

voitto/tappio
-127 981 -143 424 -271 405



https://harjunterveys.fi/

