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Vuosi 2022 lyhyesti 
Harjun terveyden toisena toimintavuotena keskityimme vakiinnuttamaan 

tiimityön toimintamalleja ja kehittämään toiminnan laatua. Moniammatilliset 

tiimit vastasivat onnistuneesta palvelukysynnän kasvuun. Kaikki meille 

tulleet puhelut hoidettiin saman päivän aikana ja Digiklinikan käyttö 

lisääntyi merkittävästi. Koronapandemian jatkuminen ja nopeasti kohonnut 

inflaatio näkyivät henkilöstön sairaspoissaoloissa ja kohonneissa 

toimintakustannuksissa. 



Toimitusjohtajan katsaus
Onnistumisia, haasteita ja hyviä asiakaskohtaamisia.

Harjun terveys on isolle osalle päijät-

hämäläisistä ensimmäinen terveydenhuollon 

asiointipaikka. Hyvä yhteydensaanti on 

toimivan perusterveydenhuollon kulmakivi. 

Vuonna 2022 vastasimme kaikkiin hoidon 

tarpeen arvioon tehtyihin yhteydenottoihin 

saman päivän aikana. Alle tunnin 

keskimääräinen vasteaika takaisinsoitoissa on 

Suomen ehdotonta kärkeä. Asiakastyyty-

väisyytemme sekä potilaiden raportoima hyöty 

hoidosta olivat hyvällä tasolla läpi vuoden –

esimerkiksi Kärkölä oli THL:n

asiakastyytyväisyyskyselyssä Suomen 

kymmenen parhaan sote-keskuksen 

joukossa.

Onnistuimme kasvattamaan perustason 

palveluiden tarjontaa, jotta pystyimme 

vastaamaan niin kiireettömän kuin 

kiireellisenkin palvelun kasvavaan kysyntään, 

alueemme asukkaiden terveyshuoliin ja 

palveluiden tarpeeseen. Tämä näkyy hienosti 

vastuuväestömme vähentyneessä 

yhteispäivystyksen käytössä. Aloitimme 

järjestelmällisen työn hoidon jatkuvuuden 

parantamiseksi ja vuonna 2023 se on yksi 

keskeisistä kehityskohteistamme.

Harjun terveyden toinen toimintavuosi alkoi 

koronapandemian ehkä laajimman 

sairastavuusaallon keskellä, kun Omicron-

variantti levisi läpi väestön. Henkilöstön 

sairaspoissaolot olivat läpi vuoden 

ennätyksellisen korkealla tasolla ja 

infektiosairauksilla oli tässä iso rooli. 

Nopeasti kasvanut kysyntä ja runsaat 

sairaspoissaolot, yhdistettynä poikkeuksellisen 

nopeaan inflaatioon vuoden 2022 

loppupuolella, rasittivat Harjun terveyden 

toimintaa ennakoimattoman paljon. Viime 

vuoden taloudellinen tulos jäi tavoitteista, 

vaikka se onkin seurausta väistämättömästä 

valinnasta – potilaiden hyvä hoito on ollut 

tärkeintä, emmekä ole tinkineet siitä haasteista 

huolimatta. 

Valtavan iso kiitos vuoden 2022 onnistumisista 

kuuluu upealle henkilöstöllemme, joka on 

hyvien potilaskohtaamisten ja laadukkaan 

hoidon perusta.

Petja Orre
toimitusjohtaja, Harjun terveys
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Harjun terveys pähkinänkuoressa

Sysmä

Hartola

Padasjoki

Heinola

Asikkala

Hollola

Lahti

I it t i

Orimatti laKärkölä

Harjun terveyden 

tuotantovastuu

Digiklinikka

Harjun terveys vastaa Lahden, Kärkölän ja Iitin perustason sote-

keskuspalveluista. Toiminta laajeni 1.1.2023 kattamaan myös 

Hartolan sote-keskuspalvelut. 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 2022:

n. 41 miljoonaa euroa

5 sote-keskusta:

Lahti, Nastola,

Kärkölä, Iitti, Hartola



Harjun terveyden yksiköt

Laajan palvelun

sote-keskukset

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

Hartolan hammashoitola

Visantie 24, 19600 Hartola

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-15

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

Hartolan sote-keskus

Visantie 24, 19600 Hartola

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-15



Nopeasti hoitoon 

avosairaanhoidon 

palveluissa

Harjun terveys tuottaa perusterveydenhuollon 

palvelut Lahden, Nastolan, Iitin, Kärkölän ja 

Hartolan sote-keskuksissa. Terveyskeskus-

vastaanottojen lisäksi palveluihin kuuluvat 

mielenterveys- ja päihdepalvelut, fysioterapian 

suoravastaanotto, terveyssosiaalityö ja ennalta-

ehkäisevän terveydenhuollon palvelut 29:llä 

koululla, kahdeksan neuvolaa sekä 

opiskelijaterveydenhuolto.



Avosairaanhoidon palveluissa palvelukysynnän 
kasvu jatkui vuonna 2022

Potilaskontaktia 

(sis. kaikki avosairaan-

hoidon palvelut)

515 000

Vastaanottoa

kiirevastaanotolla

31 000

lääkärikäyntiä 

64 000
Puhelinpalvelun 

vasteaika 12/21

42 min.

Harjun terveyden avosairaanhoidon palveluiden potilaskontaktien määrä jatkoi 

kasvuaan vuonna 2022. Yli 86 000 alueen asukasta asioi palveluissamme ja 

potilaskontaktien määrä kasvoi 6 %. Meille soittaneista asiakkaista takaisinsoiton 

saivat kaikki takaisinsoittopyynnön jättäneet ja keskimääräinen vasteaika oli 42 

minuuttia. 

Avosairaanhoidon vastaanottopalveluissa tuotettiin yhteensä noin 455 000 potilaskontaktia, 

mikä on 6,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän lisäksi Harjun terveyden 

palveluissa tuotettiin 63 000 potilaskontaktia koronarokotuksiin liittyen. Hoidon saatavuus 

on ollut erinomaisella tasolla: lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolle T3-aika oli 0 päivää.

Laajan aukioloajan kiirevastaanotolla Lahden sote-keskuksessa käyntimäärät lääkärin 

vastaanotolla kasvoivat 63 %. Lisäksi Digiklinikalla tuotettiin Harjun terveyden 

vastuuväestölle yli 36 000 kontaktia, joista 19 000 oli lääkärin vastaanottoja.

Väestön Akuutti24 yhteispäivystyksen palvelukäyttö vähentyi 24 % vuoteen 2021 

verrattuna ja Harjun terveyden aloituksesta käyttö on vähentynyt yli 33 %. 

Erikoissairaanhoidon lähetteitä laadittiin 7 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin, vastaten 

palveluiden kasvanutta kysyntää. 

Avosairaanhoidon vastaanottopalveluissa hoidettiin 297 000 asiakaspuhelua vuonna 

2022. Avosairaanhoidon puhelinpalvelun vasteaika takaisinsoitolle (pl. koronarokotukset) 

oli keskimäärin 42 minuuttia. 

Avosairaanhoidon toiminnasta vastasivat johtava lääkäri Minna Honkanen ja johtava 

hoitaja Eija Immonen.

Avosairaanhoidon 

peittävyys 65 % (ei 

sis. koronarokotuksia)

86 000

Vastaanottokäyntejä 

avosairaanhoidossa

170 000

Asiakaspuhelua

(sis. kaikki avosairaan-

hoidon palvelut)

307 000
Koronarokotuksia

63 000

T3 lääkäri ja sairaanhoitaja 

0 vrk
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Segmentoitua 

asiakasta

130 000

Moniammatil l ista 

ti imiä

11

Väestöllä nimetty 

oma yhteyshenkilö

38 %

Erilaista

tiimityyppiä

3

Segmentointi ja tiimitiedot, 

yhteyshenkilö 

Hoidon jatkuvuus 

Toimintavolyymin muutokset 

Tiimin vastaanotolla 

käyneiden potilaiden 

määrä

57 000

397 463

485 659
515 291

2020
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2022

(Harjun terveys)

Avosairaanhoidon potilaskontaktit

+29,6 %
(+117 828)

+22,2 %

+6,1 %

Harjun terveys tuottanut 
lähes 30 % enemmän 

potilaskontakteja vs. 2020

+30 %

39 083
34 709

25 945
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Ennaltaehkäisevää

terveydenhuoltoa

kouluissa ja neuvoloissa

Harjun terveys tuottaa toiminta-alueensa neuvoloiden 

sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lääkäripalvelut 

kahdeksassa neuvolayksikössä ja 29 kouluyksikössä. 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa tuotettiin vuonna 2022 

yhteensä noin 9000 potilaskontaktia ja neuvolalääkäritoiminnassa 

noin 12 000 potilaskontaktia. Koulu- ja neuvolalääkäritoiminnasta 

vastaa lastentautien erikoislääkäri Vilja Terävä.

Yksikköä

37 NPS

73



Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut lyhyesti

Harjun terveys tuottaa perustason mielenterveyspalveluja Iittiin, 

Kärkölään ja Lahteen. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa 

tehdään ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä. Harjun terveys 

vastaa koko Päijät-Hämeen päihdepäivystyksestä.

Palveluita on tarjottu asiakkaille päihdepäivystyksessä, osana 

moniammatillisia tiimejä sekä Digiklinikan Huoli Pärjäämisestä -

asiointikanavalla. Harjun terveys aloitti ensimmäisenä Suomessa 

Terapiat etulinjaan –hankkeen terapianavigaattoreiden purun 

Digiklinikalla. 

Mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaa palvelupäällikkö Leni 

Kivelä.

Henkilöstö

22
potilaskontaktia

27 000 NPS

57

Käyntiä digiklinikan

Huoli pärjäämisestä 

-kanavalla

515



Fysioterapia 

Suoravastaanottoja tekevät erityiskoulutetut fysioterapeutit ja ne 

ovat monissa tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa ensisijainen 

vastaanottomuoto. Vuoden 2022 aikana ohjausta fysioterapeuttien 

vastaanotoille parannettiin mm. kiirevastaanotoilta ja 

potilaskontaktien määrä nousi +15 %. 

Harjun terveyden fysioterapiassa tuotetaan fysioterapian 

suoravastaanottopalveluita yli 16-vuotiaille asiakkaille. 

Suoravastaanotoilla on pilotoitu myös etävastaanottoja, joilla 

varmistetaan nopea hoitoonpääsy myös pienemmissä sote-

keskuksissa.

Fysioterapian palveluista vastaa palvelupäällikkö Heidi Rämö.

NPS

77fysioterapeuttia

7
potilaskontaktia

5 400



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 tekee yhteistyötä hyvinvointialueen 

sosiaalihuollon palvelujen ja eri toimijoiden kuten Kelan, 

TE-toimiston ja kolmannen sektorin palveluiden kanssa. 

Terveyssosiaalityön palveluista vastaa palvelupäällikkö 

Marjo Taipale.

ammattilaista

3
potilaskontaktia

1700 (+52%) NPS

72



Asiakasraati

Asiakasraati on asiakkaiden äänitorvi Harjun terveyden toiminnan 

kehittämisessä. Asiakasraati koostuu 12:sta Harjun terveyden 

alueella asuvasta jäsenestä, joiden ikäjakauma on 38–89 vuotta. 

Asiakasraadin tehtävänä on antaa asiakkaiden näkökulmia 

palveluihin, niiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Raadin 

toimikausi on kaksi vuotta ja se kokoontuu neljästi vuodessa.

asiakasraadin 

jäsentä

12

sähköisessä asiakas-

raadissa aktiivisia 

32



Kokemustoimijana Asiakasraadissa

Harjun terveyden asiakasraadin jäsen Eeva-Liisa 

Peltonen on kokemustoiminnan ammattilainen –

sekä Hengitysliiton koulutettuna kokemus-

toimijana että 20 vuoden harvinaissairauksien 

maailman taipaleensa ansiosta. Kun Peltonen 

huomasi Harjun terveyden asiakasraadin 

ilmoituksen, oli selvää, että hän halusi mukaan 

toimintaan.

- Osallisuusajattelu on lähellä sydäntäni. Haluan 

edistää ajatusta siitä, miten minä voin omassa 

elämässäni edistää osallisuutta sekä samalla toimia 

asiakkaana niin, että hoidostani muodostuu 

kokonaisvaltainen. Asiakasraatitoiminta pohjautuu 

osin tähän ajatukseen, kuvailee Peltonen. 

Asiakasraadin on tuotava esiin hyviä ja toimivia 

asioita, mutta tietysti erityisesti niitä, jotka eivät 

toimi. Tehtävämme on kiinnittää katse niihin 

asioihin, joissa on parantamisen varaan, hän toteaa.

Raadin toimintaa on takana nyt kaksi tapaamis-

kertaa, ja alku toiminnalle on ollut lupaava.

- Olen iloinen siitä, kuinka laaja-alaisesti mukaan on 

valittu ihmisiä Päijät-Hämeestä ja eri ikäryhmistä. 

Oli hienoa, että tapaamisissamme myös johtotason 

väki oli paikalla, koska se nostaa asiakasraadin 

arvostusta. On hyvä, että ylätasolla päätöksiä 

tekevät kuulevat raatilaisten äänet. Pidin siitä, 

kuinka laaja-alaisesti raatilaiset pystyivät

katsomaan asioita. Vaikka periaatteessa toimimme 

kaikki oman kokemuksen kautta, onnistuttiin 

samalla katsomaan laajempaa kokonaisuutta. 

Keskustelun ilmapiiri oli hyvä.

Jatkossa Peltonen toivoo tarkempaa huomiota 

asiakasraadin koronaturvallisiin kokoontumistiloihin. 

Keskusteluaiheista esiin nousee tärkeinä 

digipalvelut sekä myös opasteet ja asiakkaiden 

ohjaus yksiköiden sisällä. Peltonen kantaa huolta 

myös ikäihmisistä, joille digiasiointi ei ehkä ole 

luontevaa. Itse digi-ihmiseksi tunnustautuva 

Peltonen on lähtökohtaisesti Harjun terveyden 

toimintaan tyytyväinen. 

- Olen tyytyväinen, että voin hoitaa asioita 

puhelimessa ja digiyhteydellä. Pääsääntöisesti 

minua on kohdeltu hyvin, ja olen saanut avun, jota 

olen tarvinnut. On helpottavaa, että esimerkiksi 

reseptin takia ei tarvitse lähteä käymään paikan 

päällä vaan asian voi hoitaa puhelimitse, hän 

kuvailee.

Harjun terveyden toiminnasta löytyy myös 

parannettavaa. Peltonen on huomioinut 

kehityskohtia asioidessaan Harjun terveyden 

ajanvarauksessa, lisäksi opastuksessa sote-

keskuksessa olisi parannettavaa esimerkiksi silloin, 

jos vastaanottotila on vaihtunut. Näistä asioista 

onkin hyvä jatkaa keskustelua esimerkiksi 

asiakasraadin seuraavassa tapaamisessa!



Suun 

terveydenhuolto

Harjun terveydessä tarjotaan suun 

terveyden perushoitoa hammas-

hoitoloissa, perhekeskuksessa sekä 

liikuteltavalla pop-up -hoitoyksiköllä 

kouluissa ja hoitolaitoksissa.

Harjun terveys tuottaa perustason 

suun terveydenhuollon palvelut 21 

hammashoitolassa Lahdessa, 

Kärkölässä ja Iitissä. Harjun terveys 

vastaa myös Akuutti24:n hammas-

lääkäripäivystyksestä.



Suun terveydenhuolto

Vuoden 2022 aikana suun terveydenhuollon palveluissa asioi lähes 

kolmasosa Harjun terveyden vastuualueen asukkaista. Yli 42 000 

potilaalle kertyi lähes 114 000 potilaskontaktia. 

Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioon soitettiin yli 64 000 

asiakaspuhelua. Puhelinpalvelun vasteaika takaisinsoitolle oli keskimäärin 61 

minuuttia ja kaikki asiakkaat saivat saman päivän aikana takaisinsoiton.

Harjun terveyden väestö käytti aiempaa vähemmän alueen yhteispäivystyksen 

Akuutti24:n suun terveydenhuollon päivystystä. Päivystyskäyntien määrä 

väheni -19 % edellisestä vuodesta ja se on pienentynyt lähes 25 % Harjun 

terveyden aloitusta edeltävästä ajasta.

Lokakuussa 2022 Lahden alueella siirryttiin WinHIT-potilastietojärjestelmästä 

LifeCare-järjestelmään ja koko alueelle saatiin yhtenäinen suun 

terveydenhuollon potilastietojärjestelmä.

Suun terveydenhuollon toiminnasta vastaavat johtava hammaslääkäri Eija 

Peltonen ja johtava hoitaja Satu Lahnalahti.

NPS
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Hammaslääkäri Alvari Oila: ”Pystyn 
vaikuttamaan joustavasti työpäiväni 
rakenteeseen ja sisältöön”

Alvari Oila, vastavalmistunut 

hammaslääkäri työskentelee Harjun 

terveydessä Launeen yksikössä suun 

terveyden potilaiden parissa. 

Espoolaistaustainen hammaslääkäri 

on pikkuhiljaa lahtelaistunut ja myös 

kotiutunut Harjun terveyteen. 

Oilan ura päijäthämäläisten suun terveyden 

parissa sai alkunsa kesäkandiajasta.

- Kesä oli opettavainen ajanjakso ja päädyin 

sen jälkeen hakemaan vielä syventävän 

käytännön harjoittelun jaksoon Nastolan 

terveysasemalle. Nyt valmistumisen jälkeen 

koin luontaisena jatkumona jatkaa Harjussa 

työskentelyä, Oila kertoo.

Oilan sai kotiutumaan Harjun terveyteen hyvä 

työyhteisö sekä käytännönläheinen ja 

merkityksellinen työ. Kiitosta saavat myös 

kannustavat esihenkilöt sekä tiivis työporukka. 

Oman työpäivän rakenteeseen ja sisältöön 

pystyy vaikuttamaan joustavasti.

- Meillä Harjussa työskentelee kokemukseltaan 

eri-ikäisiä työntekijöitä, joten työpaikalta saa 

uusia näkemyksiä omaan työhön. Pidän sitä 

Harjun selkeänä vahvuutena. Lisäksi Harjussa 

on osaavia työntekijöitä yli ammattirajojen, 

joiden yhteistyöllä hoidon laatu pysyy hyvänä.

Työskentelyssä Harjun terveydessä parasta on 

ollut mahdollisuus syventyä itseään 

kiinnostaviin erikoisaloihin sekä hyvä 

erikoisalatiimien muodostaman 

konsultaatiotuki. 

- Kollegoina on suuri määrä oman alansa 

erikoisosaajia ja kaikkien yleisimpien 

erikoisalojen tiimit, joissa potilaiden hoitoa 

voidaan suunnitella yhteisvoimin, iloitsee Oila. 

Terveyskeskustyötä Oila pitää mielekkäänä. 

Potilaita pääsee aina auttamaan ja usein 

potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon. 

- Hampaiston ja suun terveys on tärkeässä 

osassa kokonaisvaltaista hyvinvointia, pyrinkin 

vastaanotollani kohtaamaan potilaan ongelmat 

osana isompaa kokonaisuutta, Oila päättää.



Harjun terveyden

digitaaliset

palvelut
Päijät-Sote -digipalvelut hyödyntää 

Mehiläisen digialustaa julkisen 

terveydenhuollon tarpeisiin. Palvelu 

tarjoaa asiakkaille ja ammattilaisille 

mahdollisuuden digitaalisesti 

kommunikoida ja edistää terveyteen 

liittyviä asioita.



Harjun terveyden
digitaaliset palvelut

Harjun terveys on kehittänyt digitaalisia palveluita pidemmälle 

palvelusopimuksen edellyttämällä tavalla ja samoja digitaalisia 

palveluita on laajennettu vuoden aikana myös hyvinvointialueen 

muiden kuntien alueelle.

Harjun terveyden digipalveluiden osalta on vuoden aikana tehty 

päätös siirtyä BeeHealthy Oy:n tuottaman SuomiSote-alustan päälle 

vuoden 2023 aikana.

Digiklinikan asiointimäärät kasvoivat vuonna 2022: Kaikista lääkärin 

vastaanottokäynneistä Harjun terveydessä 17 % tehtiin Digiklinikalla. 

Myös ammattilaisten digipalveluiden käytön laajentamiseen on 

panostettu. 

Digitaalisista palveluista vastaa digikehityspäällikkö Helena Kauma.

Avattua keskustelua 

Päijät-Sote Digiklinikalla

40 000
Mobiil isovelluksen ladannutta

67 000



Digitaaliset palvelut ovat 
laajentuneet suunnitellusti

OmaMehiläinen-sovelluksen oli joulukuun loppuun mennessä ottanut 

käyttöön n. 67 000 asiakasta, joka on yli 50 % koko Harjun terveyden 

väestöpohjasta. Lataajista 43 % on käyttänyt julkisten palveluiden Päijät-Sote 

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

joulukuussa 2022 palvelemaan myös Heinolan ja Hartolan asukkaita.

Lääkäripalveluiden 

ratkaisuaste

79 %

Keskimääräinen

vasteaika 
(Lääkärikanavat)

12,4 min

Digiklinikka 

käytössä
• Asiakkaiden kiireettömät viestit 

omalle hoitotiimille

• Harjun terveyden toimipisteissä

kirjatut lääkitystietojen näkyvyys ja 

reseptin uusintaan ohjaaminen

• Kyselylomakkeiden jatkokehitys 

julkisten terveyspalveluiden tarpeisiin

• Lasten puolesta -asiointiin 

tarkoitettu oma palvelukanava 

Digiklinikalla

• Omien mittaustulosten kerääminen 

ja jakaminen hoitaville 

ammattilaisille

Päijät-Sote -sovelluksen toiminnallisuudet ovat vuoden 2022 

kuluessa laajentuneet kehitystiekartan mukaisesti:



Työskentely

Harjun 

terveydessä

Harjun terveyden tavoitteena on 

olla alueen houkuttelevin 

työnantaja sote-alan osaajille.



34 %

63 %

3 %Harjun terveyden henkilöstö

Harjun terveydessä työskentelee yli 600 sote-alan huippu-ammattilaista, 

joista noin 200 on lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, noin 400 kuuluu 

hoitohenkilöstöön ja noin 20 hallinto- ja tukipalveluihin.

Harjun terveydellä oli vuoden 2022 lopussa pysyvää henkilöstöä 450 

henkeä. Heistä 97 % työskenteli vakituisessa työsuhteessa ja 3 % 

määräaikaisessa työsuhteessa. Pysyvästä henkilöstöstä 23 % oli osa-

aikaisessa työsuhteessa.

Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli huomattavasti tavanomaista 

korkeampi 8,6 %. Sairaspoissaoloja nostivat erityisesti koronasta ja 

infektioista johtuvat poissaolot. 

Syksyllä 2022 toteutettuun henkilöstötutkimukseen vastasi

enemmistö yhtiön henkilöstöstä (n=446 henkilöä). Sekä 

henkilöstöindeksin kokonaisarvosana (3,7/5) että esihenkilöindeksi 

(4,1/5) nousivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Koko

henkilöstö

607

Hallinto- ja tukipalvelut

21

Lääkärihenkilöstö

206

Hoitohenkilöstö

380



Koulutus ja erikoistuminen
Harjun terveydessä

Harjun terveys tekee pitkäjänteistä työtä 

lääkäreiden ja hammaslääkäreiden kouluttamisen ja 

ohjaamisen parissa. Solmimme Helsingin yliopiston 

kanssa viiden vuoden koulutuspaikkasopimuksen, 

joka toimimaan erikoislääkäreiden koulutuspaikkana 

ja tarjoamaan yleislääketieteen erityiskoulutukseen 

puolen vuoden vapaavalintaisen jakson. Teemme 

säännöllistä yhteistyötä yliopistojen kanssa 

lääketieteen kandidaattien pakollisten 

terveyskeskusjaksojen järjestämisessä.

Avosairaanhoidon koulutustoiminnasta ja 

erikoistumisesta Harjun terveydessä vastaa 

koulutusylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri 

Pia Hakio.

Suun terveydenhuollon koulutustoiminnasta vastaa 

erikoishammaslääkäri Pavel Sertsenkov.

Erikoistuvan 

hammaslääkärin

paikkaa

7

Kouluttaja-/

ohjaajalääkäriä

10
Erikoistuvaa

lääkäriä

20
Käytännön 

harjoittelua suorittanutta 

hammaslääkäriä

6

ryhmäohjausta

kuukaudessa

viikoittaista 

toimipaikkakoulutusta 

2h

2h

henkilökohtaista 

ohjausta viikossa

1-2h

Minkä kokonaisarvosanan 

antaisit perehdytyksellesi?

3,86 Yleisarvosana

Koitko saaneesi kesätyössäsi ri ittävästi 

konsultaatiotukea seniorikollegalta?

4,57 Yleisarvosana

kyselyyn vastanneista kesälääkäreistä tulisi 

uudestaan Harjun terveyteen, mikäli valitsisi 

uudestaan kesän 2022 työpaikkaa

100%



Harjun terveyden

tulos 2022
Vuosi 2022 oli yhtiölle taloudellisesti haastava. 

Koronapandemia, kustannustason nopea nousu ja 

kasvava kysyntä painoivat yhtiön käyttökatteen 

negatiiviseksi. Talouden haasteilla ei ollut 

vaikutusta operatiiviseen toimintaan. 



Koronapandemia ja 
kustannustason nousu painoivat 
Harjun terveyden tulosta

Vuosi 2022 oli Harjun terveydelle taloudellisesti haastava. Tämä näkyi poikkeuksellisen 

runsaina infektioista johtuvina sairaspoissaoloina. Toiminnan turvaamiseksi ja saatavuuden 

varmistamiseksi jouduimme tekemään suunniteltua enemmän rekrytointeja ja hyödyntämään 

myös ulkopuolista työvoimaa ennakoitua runsaammin. 

Vuoden 2022 loppupuolella ennätyksellisen nopeasti kohonnut inflaatio vaikutti 

kustannustasoon ja toi lisähaasteita taloudelliseen toimintaympäristöön. Harjun terveyden 

palvelusopimus PHHYKY:n kanssa perustuu vuosien 2022-2024 osalta kiinteään 

sopimushinnan korotukseen, joka vuosille 2022 ja 2023 on 2,5 % vuosittaisesta liikevaihdosta. 

Yhtiön selvityksen mukaan koronasta aiheutui sille vähintään 1 150 000 euron kustannukset 

vuonna 2022. 

Vuoden 2022 liikevaihto koostui pääosiltaan palvelusopimuksen kiinteästä 

sopimusveloituksesta sekä palvelusopimuksen mukaisista optioiden käytöistä. Yhtiön 

liikevaihto vuonna 2022 oli 41 miljoonaa euroa. Yhtiön tilikauden kannattavuus ja taloudellinen 

tulos jäivät huomattavasti tavoitteesta. Tilikauden käyttökate oli negatiivinen -206 443 euroa 

(2021: +49 886), liikevoitto negatiivinen ja tilikauden tappio yhteensä -708 086 euroa 

(2021: -271 405). Negatiivisesta tuloksesta huolimatta yhtiön maksuvalmius on hyvällä tasolla.

Inflaation ollessa 9 % tasolla (joulukuu 2022) ja palkankorotusten sopimuslinjan asettuessa yli 

2,5 % vuosikorotusten, vuoden 2023 taloudellinen toimintaympäristö tulee olemaan erittäin 

vaikea. Yhtiö on käynnistänyt vuoden 2022 aikana tasapainotusohjelman, jolla etenkin 

palveluostojen määrää ja kulutasoa sopeutetaan vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. 

Toteuma (€) 2020 2021 Tilikausi 2022

Liikevaihto 0 38 343 116 41 002 595

Muut

liiketoiminnan tuotot
0 102 142 4431

Muuttuvat kulut -36 509 -9 401 128 -11 823 805

Henkilöstökulut -18 174 -24 744 819 - 25 722 984

Muut liiketoiminnan 

kulut
-66 637 -4 128 104 - 3 432 911

Käyttökate (EBITDA) -121 320 171 206 - 206 443

Poistot 0 -381 782 - 678 443

Liikevoitto (EBITA) -121 320 -210 576 - 884 886

Rahoituserät -10 -12 251 - 2483

Tuloverot -6 650 79 403 179 283

Tilikauden

voitto/tappio
-127 981 -143 424 - 708 086



Vuoden 2023 kehityskohteet

Harjun terveyden vuoden 2023 kehityskohteet painottuvat 

hoidon laadun ja jatkuvuuden parantamiseen, hoidon 

saatavuuden kehittämiseen etenkin suun 

terveydenhuollossa ja yhtiön taloudellisen tilanteen 

tasapainottamiseen.

Hoidon jatkuvuuden teemavuosi:
• Hoidon jatkuvuuden kohdentaminen potilaille, joille se 

tuottaa eniten terveyshyötyä

• Tavoitteena ylittää kansallinen keskiarvo COC-indeksissä 
kaikissa toiminnoissa

Suun terveydenhuollon kehitysprojekti:
• Potilasohjauksen kehittäminen vastaamaan 

kasvaneeseen kysyntään ja hoidon tarpeen arvion 
toimintatapojen uudistaminen

• Suun plakkikartoituksen laaja-alainen käyttöönotto osana 
hoitosuunnitelmaa

Yhtiön taloudellisen tilanteen vakauttaminen:
• Talouden tasapainotusohjelman onnistunut toimeenpano



Harjun terveys oy, Harjukatu 48, 15100 Lahti, harjunterveys.fi

Kiitos.
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