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Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n 
vastuullisuusraportti 2020
Diakonissalaitoksen Hoiva on yhteiskunnallinen yritys, joka 
tarjoaa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja ikäihmisille, 
asunnottomuuden uhan alla oleville sekä päihderiippuvaisille.
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Monitoimijuudessa kehitetty kolmivuotinen Valsku-hanke 
(ESR) aloitti 1.1.2020 Tampereella ja Jyväskylässä kehittäen  

valmentavaa sosiaalista kuntoutusta työelämästä 
syrjäytyneille.

Järvenpäähän avattiin helmikuussa  
Suomessa ainutlaatuinen  

asunto ensin -mallin mukainen  
asumispalveluiden kokonaisuus Wäylä. 

TAMMI-HELMI-MAALISKUU

Teemme kaksi kertaa vuodessa  
henkilöstön hyvinvointikyselyn.  

Ensimmäisen kyselyn hyvinvointi- 
indeksi vuonna 2020 oli 3.9/5.  

Vastausprosentti oli 57 %
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Järvenpään Hyvinvointikampus aloitti toimintansa  
toukokuussa 2020. Hoiva vastaa Kampuksen Hoivakoti Myllystä,  

jonne ensimmäiset asukkaat muuttivat kesäkuussa.

Hoivan vastuulla on kehittää Hyvinvointikampuksen alueesta 
yhteisöllinen asumisalue muiden alueen toimijoiden kanssa. 

HUHTI-TOUKO-KESÄKUU



4Diakonissalaitoksen Hoiva • Vastuullisuusraportti 2020

Hoiva laajensi toimintaansa Jyväskylään, 
jossa avasimme uutena palveluja  

asumisen liikkuvan tuen  
aikuissosiaalityön asiakkaille.

Tehostetun palveluasumisen yksikkö 
Tammitupa aloitti toiminnan 1.9.2020 

Alppikadun korttelissa. 

Toinen henkilöstökysely.  
Hyvinvointi-indeksi 3,9/5, 
vastausprosentti oli 54 %

HEINÄ-ELO-SYYSKUU
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Tammituvan ja Saarnituvan koko työryhmiä 
koskeva päihde- ja mielenterveystyön 

koulutus alkoi yhteistyössä SDO:n kanssa.

Sosiaalisen kuntoutuksen Kyvyt-hanke 
(ESR) toteutti lokakuussa yhdessä 
Suomen Diakoniaopiston kanssa  
ravintolavalmennuksen pilotin.

Hoivan Helsingin kaupungille toteuttama 
suonensisäisiä huumeita käyttävien  
sosiaali- ja terveysneuvonta siirtyi 

kokonaan kaupungin omaksi toiminnaksi 
ja Vantaan kaupungille toteuttama liikkuva 

terveysneuvonta päättyi 31.12.2020.

LOKA-MARRAS-JOULUKUU
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1.Liiketoimintajohtajan 
katsaus
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Vastuullisia tekoja 
päivittäin

Tervetuloa lukemaan Diakonissalaitoksen Hoivan ensimmäistä 
vastuullisuusraporttia, joka kertoo vuonna 2020 tehdystä 
työstä. Vuosi oli varmasti hyvin erilainen meille kaikille. 
Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta vuotta 2020 voi 
Hoivan osalta kuvata uudistumisen, yhteistyön ja vaikuttamisen 
vuodeksi. Hyvinvointialojen liiton kautta pyrimme vaikuttamaan 
tulevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen.  
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kärkiä olivat korvaushoitoon 
pääsyn kynnyksen madaltaminen ja asunnottomuuden  
poistaminen. Olimme aktiivisesti mukana asunto ensin  
-verkostoissa. Rakensimme yhteistyötä naapurustotyön avulla.  
Laajennuimme uusille alueille uusilla palveluilla. 

Kulunutta vuotta leimasi koko maailmaa ravistellut Covid-19 
pandemia ja se vaikutti monin eri tavoin myös Hoivan  
asiakkaiden arkeen ja elämään. Koronatilanne haastoi meidät 
uudella tavalla, ja koimme koviakin iskuja. Korona hyökkäsi 
yhteen hoivakodeistamme, jonka myötä jouduimme kertomaan 
suru-uutisen 9 asukkaan menehtymisestä. Aika oli raskas niin 
omaisille, asukkaille kuin henkilökunnalle.

Korona-aikana tiedotimme aktiivisesti ja avoimesti yksiköille, 
henkilökunnallemme, asiakkaillemme ja omaisille sekä  
varmistimme turvallisen ja mielekkään arjen. Ennen kaikkea 
olimme läsnä ja valmiina tukemaan uudessa ja monin tavoin 
hankalassa tilanteessa. Avoin ja aktiivinen viestintä jää varmasti 
pysyväksi osaksi tapaamme toimia. Suuri kiitos kuuluu  
henkilöstöllemme, jonka kyky mukautua nopeasti muuttuviin 
tilanteisiin auttoi meitä selviytymään pelättyä pienemmin 
vastoinkäymisin.

Palvelumme on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat vaarassa  
jäädä yhteiskunnassamme syrjään ja osalla heistä on hyvin  
haasteellisia elämäntilanteita. Osa asiakkaistamme saattaa 
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herättää naapurustossa huolta, pelkoa ja ennakkoluuloja. Usein  
kuulemme kuinka hienoa työtä teemme, kunhan palvelua 
tuotetaan jossain muualla. Tätä kutsutaan Nimby-ilmiöksi,  
joka tuntuu vahvistuneen kuluneen vuoden aikana. 

Toimintamalliimme kuuluvan naapurustotyön avulla  
rakennetaan ja ylläpidetään hyviä naapurustosuhteita sekä 
vahvistetaan vuoropuhelua. Naapurustotyöllä lisätään  
asianmukaista tietoa toiminnasta yksiköiden lähistössä ja 
naapurustossa, ennaltaehkäistään ongelmatilanteiden syntyä  
ja puututaan välittömästi mahdollisiin häiriöihin. Parhaimmillaan 
naapurustotyö on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka lisää  
asuinalueen asumisturvallisuutta ja viihtyvyyttä.   
Tavoitteenamme on pyrkiä osallistamaan ja opastamaan 
asukkaita yhteiskunnan jäseninä toimimiseen yhteisiä sääntöjä 
noudattaen. Yhteiset säännöt auttavat arjen sopuisan  
rinnakkaiselon syntymisessä.  Sopuisan arjen vallitessa jokainen 
kokee kuuluvansa samaan yhteiskuntaan.  Tässä tarvitaan meitä 
kaikkia ja vahvaa yhteistyötä.

Hoiva on yhteiskunnallinen yritys. Kannattava liiketoiminta on 
meille väline paremman ja oikeudenmukaisemman  
yhteiskunnan rakentamiselle. Tarjoamme vaikuttavia palveluita, 
jotka parantavat ihmisten elämänlaatua. Kannamme vastuuta 
myös henkilöstöstämme, jotta heillä olisi voimavarat ja työkalut 
tehdä tärkeää työtä asiakkaidemme paremman elämänlaadun 
eteen. Haluamme laajentua, kehittyä ja mukautua nykyhetkeen. 
Vahvalla pohjalla oleva toiminta mahdollistaa, että asiakkaat ja 
henkilöstö voivat luottaa meihin, toimintamme jatkuvuuteen 
sekä saamaansa laatuun. 

Terveisin, 
Ella Suojalehto
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2. Tiivistelmä konsernin 
vastuullisuusraportista
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Diakonissalaitos - 
Rohkeasti ihmisarvon 
puolesta
Diakonissalaitos on yli 150-vuotias yleishyödyllinen säätiö  
ja yhteiskunnallinen yritys, joka tekee työtä ihmisarvoisen  
elämän puolesta. Säätiö toimii valtakunnallisesti ja  
tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja asiakkaiden arjen  
parantamiseksi. Liiketoimintamme on väline paremman  
ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.

Diakonissalaitokseen kuuluvat Rinnekoti ja tytäryritykset 
Diakonissalaitoksen Hoiva ja Caritas Palvelut tuottavat  
monipuolisia palveluita erityistä tukea tarvitseville  
ihmisille, kuten ikäihmisille, lapsille ja perheille, nuorille,  
kehitysvammaisille, päihderiippuvaisille ja paperittomille.  
Palveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja  
yhteistyökumppaneiden kanssa. Meille on avainasia,  
että palvelumme ovat sekä vastuullisia että vaikuttavia.  

Diakonissalaitos mittaa systemaattisesti tuottamiensa palveluiden 
ja toiminnan asiakaskokemusta ja vaikuttavuutta. 

Asiakaskokemuksen tuloksia 2020 

• Diakonia ja sosiaalinen vastuu 4,3/5 (4,3 vuonna 2019)

• Diakonissalaitoksen Hoiva 3,9/5 (4,0 vuonna 2019)

• Rinnekoti 4,5/5 (4,5 vuonna 2019)

• Caritas Palvelut 4,4/5 

Konsernin arvot ja visio

• Kristillinen lähimmäisenrakkaus

• Ihmisarvo

• Uudistaminen 

Kuva 1. Diakonissalaitoksen toiminnan laajuus lukuina.

145
toimipistettä

palvelua ostavaa kuntaa
100
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Visiomme Jokaisella ihmisarvoinen elämä kutsuu mukaan 
yhteiseen työhön muuttamaan maailmaa ihmisarvoisemmaksi. 

Vuoden 2020 kohokohtia

• Rinnekoti yhdistyi osaksi Diakonissalaitosta 31.12.2019. 

• Diakonissalaitoksen, Helsingin seurakuntayhtymän ja 
Suomen Lähetysseuran yhteinen #Sovinto-ohjelma alkaa. 

• Hoivan uusi Kotona-palvelu aloittaa toimintansa Jyväskylässä. 
Palvelu tukee asiakkaita, joilla on välitön tai ennakoitavissa 
oleva häädön uhka.

• EXIT-hanke väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta- 
ehkäisemiseksi alkaa.

• Caritas Palvelut Oy osaksi Diakonissalaitosta 31.8.2020.  

• Rinnekodin ja Futuricen kehittämä pelillinen TUNNE- 
työkalu tunteiden johtamiseen lanseerataan.

• Metsäomaisuutemme saa FSC-sertifioinnin.

• Rinnekodin lapsi- ja perhepalvelut laajentuvat Vaasaan.

• Diakonissalaitos liittyy #Sovinto-ohjelman mukana osaksi 
Yleisradion ja Erätauko-säätiön keskustelukulttuuria 
vahvistavaa Hyvin sanottu -kampanjaa.

• Diakonissalaitos käynnistää Hetkinen-keräyskampanjan 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi.
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Taloudellisia tunnuslukuja

Menetimme vuonna 2020 liikevaihtoa muun muassa toiminnan 
keskeytysten vuoksi. Kustannuksia kasvattivat myös karanteenit, 
tehostettuun hygieniaan satsaaminen sekä suojainten laaja- 
mittainen käyttö.  Huolimatta haastavasta markkinatilanteesta 
ja koronaepidemian pitkittymisestä, meillä on vahvan taseen ja 
osaavan henkilöstön turvin hyvät edellytykset selvitä turbulentissa 
markkinaympäristössä.

Vuonna 2020 sijoitimme itse 4 miljoonaa euroa yleishyödylliseen 
diakoniatyöhön. Tämän lisäksi yleishyödyllistä toimintaamme 
avusti ja rahoitti kaikkiaan 11 eri rahoittajaa 8,4 miljoonalla 
eurolla.

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on kiinteä osa Diakonissalaitoksen toimintaa. Sitä 
ohjaavat arvomme, strategiamme, vastuullisuusohjelmamme 
sekä toimintaohjeemme. 

Mittaamme säännöllisesti sidosryhmien näkemyksiä Diakonissa-
laitoksesta Luottamus&Maine-tutkimuksella. Jo vuodesta 2016 
toteutettu tutkimus kertoo, että niin suuri yleisö kuin yhteis-
kunnalliset vaikuttajat pitävät Diakonissalaitosta vastuullisena 
toimijana. 

Toimii oikein ja vastuullisesti – huomioi yhteiskunnan ja 
ympäristön

• 3.57/5.00 Suuri yleisö (3,47 vuonna 2018, 3,73 vuonna 2016)

• 4,29/5.00 Vaikuttajat (4,35 vuonna 2018, 4,17 vuonna 2016)

(Luottamus&Maine-tutkimus 2020)

Kuva 2. Konsernin talouden tunnusluvut 2020.

Omavaraisuusaste

Tilikauden tulos

179M€  82%7,3M€

Varsinaisen toiminnan 
tuotot 4,8M€

Varsinaisen toiminnan tulos
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Vastuullisuusohjelma 2021–2025 

Diakonissalaitoksen konsernin johtoryhmän ohjauksessa vuonna 2019 käynnistyi yli vuoden kestävä prosessi, jonka tuloksena syntyi 
käytännönläheinen Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelma. Ohjelmassa on kolme pääaluetta, ilmastokestävyys ja resurssitehokkuus, 
yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä yhteisöllisyys, sekä 30 alatavoitetta mittareineen. 

Kuva 3. Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelma 2021-2025.
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Henkilöstökokemus

Konsernin henkilöstömäärä kasvoi Rinnekodin yhdistymisen  
ja Caritas Palveluiden oston myötä. Vuoden lopussa konsernissa 
työskenteli yli 2 700 työntekijää eri puolilla Suomea. 

Henkilöstöjohtamista ohjaavat henkilöstöohjelma,  
henkilöstöpolitiikka ja toimintajärjestelmä. Lisäksi lait ja  
työehtosopimukset asettavat omat vaatimuksensa ja  
reunaehtonsa. Henkilöstöohjelman painopisteet vuonna  
2020 olivat

• vetovoimainen työnantaja,

• hyvinvoiva ja osaava henkilöstö,

• yhteinen toimintakulttuuri.

Henkilöstön hyvinvointia mitattiin kaksi kertaa  
hyvinvointikyselyllä. Henkilöstön hyvinvointi säilyi hyvällä  
tasolla poikkeusoloista huolimatta. Tulokset osoittivat lisäksi, 
että henkilöstö on sitoutunutta työnantajaan ja perustehtävä 
on työntekijöille selkeä.

Poikkeusaikana olemme kiinnittäneet erityistä huomiota 
yhteisiin toimintatapoihin, joiden avulla voidaan taata sekä 
asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuus. Konsernitasoinen 
korona-valmiustyöryhmä kokoontui säännöllisesti ja huolehti 
poikkeusolosuhteiden ohjeistuksesta. Sisäiseen viestintään 
kiinnitettiin erityistä huomiota. Lisäksi henkilöstön  
osaamisen kehittämiseen panostettiin muuttuneesta  
tilanteesta huolimatta.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Diakonissalaitos tuottaa uusia ratkaisuja ja vaikuttavia  
palveluita yhteiskuntamme kiperiin haasteisiin.  Käytännön 
työstä ja asiakasymmärryksestä saatavan tiedon pohjalta 
vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja asenteisiin. 
Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 
verkostotyöhön. 

Konsernin strategiassa on määritelty kuusi vaikuttamisen 
kärkeä.

1. Korvaushoitoon pääsyn kynnyksen madaltaminen. 

2. Asunnottomuuden poistaminen.

3. Nuorten Vamos-valmennuksen valtakunnallistaminen. 

4. Psykotraumatologian keskuksen toiminnan ja rahoituksen 
vakiinnuttaminen. 

5. Kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden lisääminen. 

6. Vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistämisen 
edistäminen.

 
Säätiön yleishyödyllinen diakoniatoiminta 

Diakonissalaitoksen säätiön yleishyödyllistä diakoniatoimintaa 
toteuttaa Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimiala. Toiminnalla 
tähdätään yhteiskuntarauhan vahvistamiseen. 

Tuemme yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten arkea ja elämää. Keskeistä työssämme on luottamuksen 
rakentaminen sekä toimijuuden ja osallisuuden tukeminen, eli 
rinnallakulkijuus.
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Vuonna 2020 työskentelimme esimerkiksi lasten, nuorten, 
ikäihmisten, perheiden, Itä-Euroopan liikkuvan väestön ja 
maahanmuuttajien kanssa. Tarjosimme myös monenlaisia 
kansalaistoiminnan vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia 
ja kannustimme uusia ihmisiä mukaan. Tärkeimpiä  
kohderyhmiämme olivat maahantulijat sekä  
haastavimmassa tilanteessa työn ja koulutuksen ulkopuolella 
olevat ns. NEET-nuoret (NEET= Not in Employment, Education 
or Training). 

Etusijalla työssämme ovat hankkeet tai toiminta, joka  
kohdistuu sinne, missä ihmisarvoisen elämän edellytykset  
vaativat erityistä puolustamista. Työskentelemme ja  
vaikutamme aina kolmella tasolla: yksittäisen ihmisen, yhteisön 
ja yhteiskunnan tasolla. Vuonna 2020 hankkeita oli yhteensä 
60. Suurimmat rahoittajat olivat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA, Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Helsingin 
kaupunki. 

Hankkeidemme periaatteet:

• diakoninen näkökulma

• vaikuttavuus

• kehittämisnäkökulma

• kumppanuus

• globaalit ja kansalliset kysymykset

• skaalautuvuus

• systeeminen muutos

• kestävä kehitys Kuva 4. Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimialan periaatteet.
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TOIMINTA KOHDERYHMÄ KÄYNTEJÄ / KOHTAAMISIA

Al amal -päiväkeskus
(Suojattomat-hanke)

Kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneet eli nk. paperittomat

Yli 12 000 käyntiä

Amigo-mentorointi 16–29-vuotiaille vaikeassa
tilanteessa oleville nuorille

Lähes 90 yhdistettyä nuori-mentoriparia

D-asemat (Helsingin Kallio,
Kannelmäki, Kontula)

Moniperustaisesti syrjäytyneet alueella (yksinäisyys,
pitkäaikaistyöttömyys, mielenterveysongelmat

Yli 24 000 käyntiä

Hirundo-päiväkeskus EU:n liikkuva väestö (Romanian ja Bulgarian romanit) 
Suomessa

Lähes 6000 käyntiä

Kansainvälinen toiminta

Kummiperhetoiminta

Liikkuvan väestön hätämajoitus

Psykotraumatologian keskus

Tukialus Helsingissä, Tampereella,
Lahdessa ja Jyväskylässä

Vamos-palvelut 

Itä-Euroopan romaniväestön ja Itä-Afrikan
nuorten kanssa toimivat yhteistyöjärjestöt

Alaikäisinä maahantulleet turvapaikanhakijat

EU:n liikkuva väestö (Romanian ja Bulgarian romanit) 
Suomessa

Sotatraumatisoituneet sekä kidutetut
maahanmuuttajat

Mielenterveysongelmista ja
päihderiippuvuuksista kärsivät

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat
nuoret ympäri Suomea

172 koulutettua ammattilaista
yhteistyöorganisaatioissa

Noin 180 aktiivista 
kummiperhettä

Yli 27 000 yöpymistä

Hoitosuhteessa 220 ihmistä,
koulutusta yli 1300 ammattilaiselle

5000 kohtaamista kadulla

1865 nuorta, joiden kanssa
intensiivistä työskentelyä

Taulukko 1. Diakoniatoiminnan volyymi.
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3. Diakonissalaitoksen Hoiva
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Ketään ei jätetä yksin
Diakonissalaitoksen Hoiva Oy on ikääntyneiden ja  
erityisryhmien asiantuntija. Olemme Diakonissalaitoksen 
säätiön omistama yhteiskunnallinen yritys, joka  
kehittää toimintaansa yhdessä asiakkaiden kanssa.  
Diakonissalaitoksen pitkä yli 150 vuotinen historia ja  
vahva arvopohja luovat perustan toiminnallemme asumis-, 
päihde- ja hoivapalvelujen vastuullisena tuottajana.  
Tavoitteemme on luoda jokaiselle ihmisarvoinen elämä.

Diakonissalaitoksen Hoiva on yhteiskunnallinen yritys, joka 
tarjoaa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja ikäihmisille, 
asunnottomuuden uhan alla oleville sekä päihderiippuvaisille.

Diakonissalaitoksen pitkä 
historia ja vahva arvopohja 
luovat perustan toiminnallemme. 
Tavoitteemme on luoda jokaiselle 
ihmisarvoinen elämä.

 
Hoiva tuottamat palvelut ovat säätiön tarkoituksen mukaisia. 
Haluamme kilpailla laadulla ja vaikuttavuudella kehittäen alaa. 
Omalta osaltamme olemme rakentamassa yhteiskuntarauhaa  
ja maailmaa, jossa ketään ei jätetä yksin. Vaikuttamistyö 
tapahtuu palveluidemme kautta.

Hoiva myy palveluitaan kunnille, jotka järjestävät palveluja 
kuntalaisilleen. Tämän lisäksi Hoivalla on yksityisasiakkaita, 
erityisesti ikääntyneiden palveluiden piirissä.  
Ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista tarjotaan 
ikäihmisille sekä alle 65-vuotiaille. Ikäihmisille on tarjolla  
myös kotiin vietäviä palveluita. Muita palveluitamme ovat  
päihdepalvelut sekä asunto ensin asumispalvelut.

Tuotimme palveluita vuonna 2020 muun muassa Helsingin, 
Espoon, Vantaan, Keravan, Sipoon,  Tampereen, Oriveden, 
Heinolan ja Jyväskylän kaupungeille sekä Päijät-Hämeen  
hyvinvointikuntayhtymälle (PHHYKY) ja Keski-Uudenmaan 
sotekuntayhtymälle (Keusote).

Henkilöstömme koostuu runsaasta 400 sosiaali- ja  
terveydenhuollon ammattilaisesta.

Arvot: kristillinen lähimmäisenrakkaus, ihmisarvo ja 
uudistaminen. 

Työmme pohjautuu Diakonissalaitoksen arvoihin, koska olemme 
Diakonissalaitoksen omistama yhtiö. Arvot näkyvät arjessamme. 

Perustamme työmme rajoja ylittävään kristilliseen  
lähimmäisenrakkauteen. Lähimmäisenrakkaus on toisten 
ihmisten huomioon ottamista ja kunnioittamista. 

Puolustamme jokaisen ihmisen luovuttamatonta ihmisarvoa. 
Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ihmisoikeuksia ja 
luomme mahdollisuuksia inhimillisesti arvokkaaseen elämään. 

Uudistaminen tarkoittaa, että haluamme työssämme kehittää 
uutta, kirittää yhteiskuntaa ympärillämme muuttumaan ja saada 
aikaan vaikuttavaa muutosta parempaan.
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Liikevaihto noin

Liiketulos32,2M€
-510t -1,6%

Liiketulos -%

Työpaikka

400
hyvän elämän 

ammattilaiselle

Kuva 5. Vuoden 2020 talouden tunnusluvut.

Visio: Jokaisella ihmisarvoinen elämä

Visiomme ”Jokaisella ihmisarvoinen elämä” kutsuu meidät 
kaikki mukaan yhteiseen työhön muuttamaan rohkeasti  
maailmaa ihmisarvoisemmaksi.

Ihmisarvoinen elämä on sellainen, jossa ihmisoikeudet  
toteutuvat. Ihminen saa turvaa, ruokaa ja juomaa, koulutusta, 
hänellä on sananvapaus, kokoontumis- ja ilmaisunvapaus sekä 
vapaus uskoa.  Vaikeassakin asemassa hän saa tarvitsemansa 
tuen ollakseen tasavertainen muiden kanssa. Ihmisellä on  
kokemus siitä, että hän on hyödyksi yhteisössään ja on  
tarpeellinen ja arvokas muille ihmisille. 

Missio: Vahvistamme luottamusta, osallisuutta ja toimijuutta

Arjen asiakastyöstä kumpuava missio kuvaa työotettamme ja 
sitä, mikä on perustehtävämme ihmisten parissa. Tehtävämme 
on vahvistaa luottamusta, osallisuutta ja toimijuutta. Luomme 
eri palveluissamme ja kansalaistoiminnassa arvostavan ja 
yhdenvertaisen kohtaamisen ja dialogin avulla yhteisöjä, joissa 
ihmiset luottavat toisiinsa ja omiin kykyihinsä. Teemme työtä 
ihmisen kanssa, emme hänen puolestaan.
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Vastuullinen taloudenhoito

2020 2019Tunnusluvut

Liikevaihto

Liikevoitto

Tilikauden voitto

Liikevaihdon muutos %

Liikevoitto %

Oman pääoman tuotto %

0mavaraisuusaste %

32,2 milj.

- 510t.

-511t.

10,1

-1,6

-62,7

10,5

29,3 milj.

185t.

185t.

5,2

0,63

18,9

20,6

Taulukko 2. Vuoden 2020 ja 2019 talouden tunnusluvut.
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Korona-pandemian vaikutukset Hoivan toimintaan 

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian 
pandemiaksi 11.3.2020. Pandemia vaikutti toimintaamme koko 
loppuvuoden kaikilla palvelualoilla. Seurasimme tilanteen 
muuttumista tiiviisti. Lisäksi Hoivan edustajat osallistuivat 
alusta lähtien aktiivisesti Diakonissalaitoksen valmiustyöryhmän 
toimintaan. Pyrimme ajantasaisuuden lisäksi ennakoivaan 
toimintaotteeseen varmistaaksemme mahdollisimman hyvin 
asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisen ja mielekkään 
arjen yksiköissämme. 

Tiedotimme tilanteesta aktiivisesti yksiköille,  
henkilökunnallemme ja asiakkaillemme. Ennen kaikkea pyrimme 
olemaan asiakkaillemme läsnä, valmiina keskustelemaan ja 
tukemaan heitä uudessa ja monin tavoin hankalassa tilanteessa.  

Jouduimme sulkemaan ja/tai rajoittamaan yhteisötoimintaa 
sekä hankkeiden toiminta supistui maaliskuun puolessa välissä. 
Vaikka arki muutti muotoaan, pystyimme takaamaan hyvän 
arjen hoivakodeissa sekä jatkamaan hankkeiden toimintaa.   

Pandemia muutti monia suunnitelmia ja haittasi ennalta 
asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä, mutta toisaalta se tarjosi 
myös mahdollisuuksia toimintatapojemme tarkastelemiseen ja 
kehittämiseen. Esimerkiksi Kyvyt-hanke (ESR) pystyi  
järjestämään suunnittelemansa ravintolavalmennuksen ja 
Valsku-hanke (ESR) vertaisohjaajavalmennukset.
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4. Asiakaskokemus
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HOIVAKODIT 
 
Hoivakodeissamme eletään hyvää ja 
turvallista elämää, joissa hyvä arki ja 
juhla kuuluvat kaikille. Toiminta perustuu 
kuntouttavaan ja asukkaan omista  
voimavaroista lähtevään hoivaan. Hoivan 
ammattitaitoinen henkilökunta tukee 
asukasta ja heidän läheisiään elämän 
muuttuvissa tilanteissa ja kulkee rinnalla. 
Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle 
ihmisarvoinen elämä loppuun asti.  

Hoivakotimme profiloituvat kolmeen eri ryhmään: muistisairaat 
ikäihmiset, geropsykiatria ja päihdetaustaiset ikäihmiset. 

Jokaisella asiakkaalla on oma koti, jossa hän voi elää  
omanlaistaan elämää omine mieltymyksiin. Hoivan ja  
huolenpidon lisäksi asukkaalle kuuluvat päivittäiset ateriat ja 
harrastetoiminta. Asukkaat voivat myös hyödyntää  
fysioterapeutin ja jalkojenhoitajan palveluitamme.  

Ikäihmisen hoivakodit sijaitsevat Helsingissä Pitäjänmäellä, 
Kalliossa ja Viikissä sekä Järvenpään Hyvinvointikampuksella.  
 
Hoivakoti Scilla  
 
Hoivakoti Scillassa eletään yhdessä turvallista ja aktiivista 
elämää Töölönlahden kupeessa. Scilla on tarkoitettu  
ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville  
muistisairaille ikäihmisille.  
 
Hoivakoti Kyläkallio  
 
Hoivakoti Kyläkallio sijaitsee rauhallisella pientaloalueella 
Pitäjänmäellä. Kaksi viihtyisää hoivakotia ovat erillisissä  
rakennuksissa lähellä toisiaan. Arkea vietetään yhdessä muiden 
asukkaiden ja hoitajien kanssa, eikä kenenkään tarvitse olla 
yksin. 
 
Hoivakoti Kotikallio  
 
Kotikallion hoivakoti sijaitsee Kotikallion palvelukeskuksen 
yhteydessä Pitäjänmäellä kauniin luonnon ympäröimänä.  
Kotikalliossa voi elää yksilöllistä elämää tapoineen,  
mieltymyksineen ja unelmineen.  
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Leenankoti   
 
Helsingin Viikissä sijaitseva Leenankoti on Suomen  
ensimmäinen muistisairautta sairastavien hoitoon erikoistunut 
hoivakoti. Se on kodinomainen hoitoyhteisö  
ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville henkilöille.   
 
Hoivakoti Viikki  
 
Hoivakoti Viikki on geropsykiatriaan ja muistisairaiden hoitoon 
erikoistunut hoivakoti. Asukkaan tukena on moniammatillinen 
tiimi: omalääkäri, fysioterapeutti sekä juuri tähän  
asiakasryhmään perehtyneet hoitajat.   
 
Alppitupa 

Alppitupa tarjoaa tehostettua palveluasumista yli 65-vuotiaille 
päihdetaustaisille ikäihmisille. Sen asukkaat ja henkilökunta 
muodostavat yhdessä yhteisön, jossa jokaisella on oikeus ja 
mahdollisuus olla aktiivinen toimija.  Alppitupa sijaitsee  
Diakonissalaitoksen Alppikadun korttelissa.   
 
Uudet yksikkömme: Hoivakoti Mylly 
 
Kesäkuussa 2020 hoivakoti Mylly avasi ovensa Järvenpään 
Hyvinvointikampuksen seniori- ja palvelutalossa.  
Ensimmäisenä toimintansa aloittivat ryhmäkoti Kaura ja Vehnä. 
Toinen hoivayksikkö  on profiloitunut psykogeriatriaan ja 
toinen hoiva Asukkaita yhdessä ryhmäkodissa on 15 henkilöä. 
Hyvinvointikampus sijaitsee keskeisellä paikalla Järvenpäässä, 
sosiaali- ja terveyskeskuksen (JUST) takana. 

KOTIHOITO
Tarjoamme monipuolista ja luotettavaa apua kotiin, kun oma 
tai läheisen elämäntilanne muuttuu. Kotihoito tarjoaa ratkaisun 
arjen keventämiseen tai väliaikaiseen apuun kotona. 

Kotihoidon kokonaisuus voi koostua seuraavista palveluista: 
kotisiivous, kotipalvelu, kotisairaanhoito, sairaalasta kotiin  
-palvelu, huolenpitosoitto, fysioterapia ja jalkojenhoito. 
Palvelua on saatavilla Helsingissä. 

Hoivalla ei ole omia palvelu- tai senioritaloja. Tuotamme 
kotihoidon palveluja Vuosaaressa sijaitsevan Cecilia  
palvelutalon, Pitäjänmäen Kotikallion palvelukeskuksen sekä 
Hoiva Viikin palvelutalon asukkaille.
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PÄIHDEPALVELUT
 
Tarjoamme sosiaali- ja terveyspalveluita 
täysikäisille päihteidenkäyttäjille.  
Päihdepalvelumme on kohdennettu  
erityisesti niille, joiden ihmisarvoinen 
elämä on pahiten uhattuna. Toimintamme 
lähtökohtana ovat ihmisarvo,  
oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. 
Arvostamme asiakkaittemme  
asiantuntijuutta, osallisuutta ja toimijuutta. 
Palvelumme perustuvat tutkimusnäyttöön 
ja pitkään päihdetyön kokemukseen.

Palvelujamme ovat hoitosuhteellinen avohuumehoito  
mm. opioidikorvaushoito, palvelutarpeen arviointi,  
opioidikorvaushoidon arviointi, sosiaali- ja terveysneuvonta 
sekä avopäihdekuntoutus.

Vuonna 2020 päihdepalveluja tuotettiin yhteistyössä Espoon, 
Helsingin, Keravan, Tampereen, Oriveden ja Vantaan  
kaupunkien sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän  
ja Heinolan kanssa.

Korona panepidemian aikana ryhmä- ja yhteisöllinen toiminta 
oli keväällä 2020 tauolla, paitsi avopäihdekuntoutuksessa, 
jossa ryhmäkoko rajautui maksimissaan 6-10 henkilöön. Kevään 
jälkeen kaikissa päihdepalveluissa on toteutunut rajoitetun 
ryhmäkoon puitteissa pienimuotoisesti niin ryhmä- kuin  
yhteisötoimintaa. Koronasta johtuen kotiin vietävä lääkehoito  
ja etätuki ovat korostuneet vuonna 2020 merkittävästi.  

Korvaushoito

Korvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille  
huumeidenkäyttäjille. Hoitoa voidaan toteuttaa sekä haittoja 
vähentävällä että kuntouttavalla tavoitteella. Korvaushoidon 
aloituksesta sovitaan yhteistyössä kunnan kanssa.

Opioidikorvaushoidossa tavoitteita ovat mm. päihteettömyys, 
riippuvuudesta toipuminen sekä elämänhallinnan ja -laadun 
kohentuminen. Hoitoon sisältyy lääkehoito, psykososiaalinen 
hoito, vertaistuki sekä palveluohjaus. Toipumispolut ovat 
yksiköllisiä ja niihin liittyy merkityksellisyyden ja toiveikkuuden 
sekä myönteisten voimavarojen lisääntyminen.

Korvaushoitoa tarjoavat päihdepalveluyksikkö Breikki  
Helsingissä, Lahdessa ja Tampereella.
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Avohuumehoito 
 
Hoitosuhteeellinen avohuumehoito on tarkoitettu täysikäisille 
huumeriippuvaisille. Palvelua on saatavilla Tampereen ja  
Oriveden kuntalaisille Päihdepalveluyksikkö Breikki  
Tampereella. Palveluvaihtoehtoja ovat perustarpeen arviointi, 
yksilö- ja ryhmätyöskentely sekä avovieroitus. 
 
 
Terveysneuvonta 
 
Sosiaali- ja terveysneuvonta suonensisäisiä huumeita käyttäville 
on sosiaalista ja terveydenhuollollista neuvontaa ja ohjausta 
anonyymisti. Palvelussa vaihdetaan käyttövälineitä, annetaan 
neuvontaa ja palveluohjausta, hoidetaan pinnallisia  
pistostulehduksia, tehdään HIV- ja C-hepatiittitestejä sekä 
annetaan A- ja B-hepatiittirokotteita. Palvelua tuotettiin 
vuonna 2020 Tampereella ja Helsingissä. 
 
 
Uudet palvelumme: Avopäihdekuntoutus

Aloitimme 1.1.2020 avopäihdekuntoutuksen Lahdessa. Palvelu 
on tarkoitettu täysikäisille alkoholi-, huume-, ja  
monipäihderiippuvaisille. Tavoitteena on riippuvuudesta  
irtaantuminen ja päihteetön elämäntapa. Palvelu soveltuu  
myös ihmisille, jolla on toiminnallisia riippuvuuksia.  

Pääkaupunkiseudulla toteutettu sosiaali- ja terveysneuvonta 
loppuivat

Hoiva toteutti ja kehitti sosiaali- ja terveysneuvonnan palveluita 
yhteistyössä Helsingin kaupungin terveysneuvonnan palveluiden 
kanssa1.11.2015 lähtien. Sopimuskausi päättyi 31.12.2020 ja 
tämän jälkeen kyseiset palvelut siirtyvät kokonaan Helsingin 
kaupungin tuotettavaksi. Helsinki haluaa jatkossa toteuttaa 
suonensisäisesti huumeita käyttävien sosiaali- ja  
terveysneuvonnan kokonaisuudessaan itse.

Samaan aikaan päättyi Vantaan kaupungille toteutettu liikkuva 
terveysneuvonta. Liikkuva terveysneuvonta aloitettiin aikoinaan 
osana HIV-positiivisten palvelukeskuksen toimintaa ja sitä on 
toteutettu vuodesta 2003 lähtien. Sen tehtävänä oli täydentää 
kiinteää terveysneuvontaverkkoa ja turvata asiakkaiden  
mahdollisuus saada erityispalvelut erittäin matalalla 
kynnyksellä.
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ASUNTO ENSIN 
-ASUMISPALVELUT
 
Suomessa oli vuoden 2020 lopussa  
4 341 yksinelävää asunnotonta.  
Asunnottomia perheitä ja pariskuntia oli 
201. Pitkäaikaisasunnottomia oli 1 054. 
Asunnottomia alle 25-vuotiaita oli 854. 
 
Asunnottomuus on meille keskittynyt suuriin kaupunkeihin ja 
eniten asunnottomia suhteessa asukaslukuun on Helsingissä.  
Asunnottomuus on laskenut Suomessa jo pitkään ja Suomi on 
ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus yhä laskee. Vuosien  
aktiivinen ohjelmatyö asunnottomuuden kitkemiseksi on 
tuottanut tulosta. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa sekä hallituksen 
toimintasuunnitelmassa on tavoitteena puolittaa  
asunnottomuus Suomessa tällä hallituskaudella ja poistaa 
asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä. 

Pitkäaikaisasunnottomalla on asumista olennaisesti  
vaikeuttava sosiaalinen tai terveydellinen ongelma, kuten 
velka-, päihde- tai mielenterveysongelma, ja jonka  
asunnottomuus on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä tavanomaisten 
asumisratkaisujen toimimattomuuden ja sopivien tukipalvelujen 
puuttumisen vuoksi. 

Diakonissalaitos on ollut kehittämässä suomalaista asunto 
ensin -mallia yhdessä laajan kansallisen verkoston kanssa. Juuri 
asunto ensin -mallin mukainen asunnottomuustyö on  
mahdollistanut sen, että asunnottomien määrä on Suomessa 
laskenut.  Asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita. 
Asunto on perusta kuntoutumiselle.

Asumispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle 
asumisen pysyvyys ja oma koti ja huolehtia asumisen  
turvallisuudesta. Asukaamme ovat oman yhteisönsä aktiivisia 
toimijoita. He ovat vahvasti mukana asumispalveluiden  
toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Jokaisen asiakkaan 
kanssa tehdään yksilöllinen asumisen suunnitelma. Asiakkaan 
osallisuus on kaikessa keskiössä. Asiakkaiden kanssa  
työskentelevän henkilöstön ensisijainen rooli on tukea  
asumisen onnistumista ja ohjata käyttämään normaalipalveluja.

Asunto ensin –periaatteen mukaan toimivia asumispalvelu- 
yksiköitämme ovat Auroratalo ja Naisten asumisyksikkö  
Helsingissä, Kuninkaankallio Espoossa ja Wäylä Järvenpäässä. 
Helsingissä ja Järvenpäässä Hoivalla on myös hajasijoitettuja 
asuntoja. Jyväskylässä tuotamme liikkuvaa asumisen tukea.

 
Asunto on perusoikeus, jota 
ei tarvitse ansaita. Asunto on 
perusta kuntoutumiselle.
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Uudet palvelumme ja yksikkömme 
 
Wäylä

Järvenpäähän avattiin asunto ensin asumisyksikkö Wäylä 
helmikuussa 2020. Tämä on Suomessa ainutlaatuinen  
asumismuotomalli, jossa tukiasunnot ja tavalliset  
vuokra-asunnot ovat samassa rakennuksessa. Y-säätiön  
rakennuttamassa talossa on 70 perinteistä M2-kotien  
vuokra-asuntoa, neljä kriisiasuntoa ja 20 tukiasuntoa, joihin 
Diakonissalaitoksen Hoiva tuottaa asumisen tuen palvelut. 
Asuintalon yhteydessä toimii Hoivan ylläpitämä  
kansalaistoiminnan keskus Wärtsi, jonne ovat tervetulleita 
alueen eri toimijat. Wäylän palvelukokonaisuuteen kuuluu 
lisäksi yksittäisiä vuokra-asuntoja eri puolilla Järvenpäätä. 
Palvelu on kehitetty yhdessä tilaajan kanssa. 
 
Liikkuva asumisen tuki

Olemme kehittäneet uuden palvelun: Kotona-palvelu, joka 
on Jyväskylässä tuotettavaa liikkuvaa tukea asiakkaan omaan 
kotiin. Tuki on tarkoitettu asiakkaille, joilla on välitön tai 
ennakoitavissa oleva häädön uhka. Tämä ilmenee esimerkiksi 
vuokranmaksuvaikeuksina, kykenemättömyytenä pitää huolta 
kodin siisteydestä ja kunnosta, asumisen jatkumisen  
vaarantavana hallitsemattomana päihteidenkäyttönä tai 
haasteena pitää yllä tai hankkia riittäviä, arjen hallintaa tukevia 
sosiaalisia suhteita. Erityisenä haasteena tämän asiakasryhmän 
kanssa on irrottautuminen rikollisuuteen liittyvästä  
elämäntavasta ja siihen liittyvistä sosiaalisista suhteistaan.

Liikkuva asumisen tuki vie tarvittavan palvelun suoraan  
asukkaan omaan kotiin. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja 

vähentää häätöjä sekä asunnottomuutta, vahvistamalla  
asiakkaan arjen elämänhallintaa, vuokra-asumisen edellyttämiä 
taitoja, itselle mielekkäiden tavoitteiden saavuttamista,  
sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymistä ja sosiaalista 
osallisuutta.

Tuki on tarkoitettu asiakkaille, joilla on välitön tai  
ennakoitavissa oleva häädön uhka. Tämä ilmenee esimerkiksi 
vuokranmaksuvaikeuksina, kykenemättömyytenä pitää huolta 
kodin siisteydestä ja kunnosta, asumisen jatkumisen  
vaarantavana hallitsemattomana päihteidenkäyttönä tai 
haasteena pitää yllä tai hankkia riittäviä, arjen hallintaa tukevia 
sosiaalisia suhteita. Erityisenä haasteena tämän asiakasryhmän 
kanssa on irrottautuminen rikollisuuteen liittyvästä  
elämäntavasta ja siihen liittyvistä sosiaalisista suhteistaan.
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TEHOSTETTU 
PALVELUASUMINEN 
ALLE 65-VUOTIALLE 
 
Ympärivuorokautinen palveluasuminen 
on tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti 
toimintarajoitteisille pääsääntöisesti alle 
65-vuotiaille miehille ja naisille, jotka  
eivät enää selviydy itsenäisesti omassa  
kodissaan. 
Hoidon ja huolenpidon tavoitteena on, että asukas kokee 
olonsa turvalliseksi ja tulee hyväksytyksi sekä voi elää  
mahdollisimman aktiivista omannäköistä elämää yhteisön 
jäsenenä.  
 
Asukkaina ovat työikäisiä muistisairaita, eritavoin  
vammautuneita ihmisiä sekä mielenterveys- ja  
päihdekuntoutujia, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa 
ja huolenpitoa. Eri yksikkömme ovat profiloituneet vastamaan 
eri kohderyhmien tarpeisiin.Palvelun kehittämisellä on pitkä 
historia ja sitä on kehitetty yhdessä tilaajan kanssa.  
 
Hoivakodeissamme jokainen asukas saa elää oman näköistänsä 
elämää ja tulla kohdatuksi yhteisön arvostettuna jäsenenä. 
Asukkailta ei edellytetä elämäntapamuutosta; monilla heistä on 

päihdeongelma ja he edelleen käyttävät päihteitä.  
Työntekijämme ovat rakentavan vuorovaikutuksen  
ammattilaisia, jotka näkevät asukkaan voimavarat fyysisestä 
vajaakuntoisuudesta, persoonallisuushäiriöistä tai  
päihteidenkäytöstä huolimatta. Positiivinen ja kunnioittava 
asenne vaikeissakin tilanteissa lisää luottamusta henkilökunnan 
ja asukkaiden välillä. Arkeen on luotu rakenteita, jotka tukevat 
asukkaiden toimijuutta ja sitä kautta päihteettömyyttä ja hyvää 
elämää. 
 
Asukas asuu vuokra-asunnossa asumisyhteisössä ja  
henkilökunta vastaa asukkaan hoivasta ja huolenpidosta 
palvelusuunnitelman mukaisesti. Kaiken hoidon perustana on 
turvallisen ja luottamuksellisen asumisympäristön rakentaminen 
yhdessä asukkaiden ja hänen sidosryhmiensä kanssa. Asukkaan 
on mahdollisuus asua hoivakodissa elämänsä loppuun asti, osa 
kuntoutuu ja palaa itsenäisempään asumiseen.  

Positiivinen ja kunnioittava 
asenne vaikeissakin tilanteissa 
lisää luottamusta henkilökunnan 
ja asukkaiden välillä. Arkeen on 
luotu rakenteita, jotka tukevat 
asukkaiden toimijuutta ja sitä 
kautta päihteettömyyttä ja hyvää 
elämää.
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Sanervakoti

Sanervakoti on Myllypurossa sijaitseva asumisyksikkö, joka 
tarjoaa kodin 72 monisairaalle ja 5 mielenterveys- ja  
päihdekuntoutujalle. Asukkaiden käytöksen haasteisiin  
vastataan hoitotyön keinoin ja vastuuohjaajalla on erityinen 
asema asukkaan elämässä. 
 
Malmikoti 
 
Malmikoti on 24 asukkaan koti, joilla voi olla liikuntarajoitteita 
ja/tai päihde- ja mielenterveysongelmia. Malmikodissa jokainen 
asukas saa elää oman näköistänsä elämää ja tulee kohdatuksi 
yhteisön arvostettuna jäsenenä.

 
Lehmustupa 

Lehmustupa tarjoaa ihmisarvoista tehostettua palveluasumista 
pääsääntöisesti alle 65-vuotiaille monisairaille henkilöille,  
joiden sijoittumisessa muihin asumispalveluihin on ollut  
haasteita. Suurin osa asukkaista on työikäisiä, joilla on  
mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä haasteita. 
Lehmustupa sijaitsee Diakonissalaitoksen Alppikadun eloisassa 
korttelissa. 

 
Saarnitupa 

Saarnituvan asukkaat ovat pääsääntöisesti alle 65-vuotiaita 
monisairaita ja toimintarajoitteisia miehiä sekä naisia.  
Saarnitupa on asukkaillemme halutessaan pysyvä koti, ketään ei 
jätetä yksin. Saarnitupa sijaitsee Alppikadun korttelissa. 

Uudet yksiköt 
 
Tammitupa 

Tammitupa on tehostetun palveluasumisen yksikkö henkilöille, 
joilla on haasteita päihteiden ja mielenterveyden kanssa.  
Asukkaat ovat pääasiassa aikuisikäisiä vantaalaisia ja  
helsinkiläisiä. Tavoitteena on tarjota heille turvallinen koti, 
riittävä tuki ja sen kautta ponnahduslauta itsenäisempään 
elämään.
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HANKKEET

Asumis- ja päihdepalveluiden hankkeiden 
kehittämisessä korostuvat yhteistuo-
tannollisuus, kokemusasiantuntijuus ja 
ihmisten aktiivinen kansalaisuus. Hoivan 
vetovastuulla oli vuonna 2020 kaksi 
yleishyödyllistä hanketta: Kyvyt-hanke ja 
Valsku-hanke.

Kyvyt-hanke (ESR)

Kehitämme ja toteutamme yhteisöllistä sosiaalista kuntoutusta 
ja sen opinnollistamista kaikista heikoimmassa  
työmarkkina-asemassa oleville. Hankkeessa kehitettävä  
toiminta vahvistaa ihmistä niin, että hänen on mahdollista 
edetä pienin askelin kohti koulutus- ja työllisyyspolkuja.

Kohderyhmän muodostavat pääkaupunkiseudun opinto- ja 
työelämästä syrjäytyneet aikuiset, joilla on päihde- ja  
mielenterveysongelmia ja/tai jotka elävät asunnottomuuden 
uhan alla.

Hanke lukeutuu Suomen rakennerahaston ohjelmakokonai-
suuteen Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn 
parantaminen. Hankkeen rahoittaja on Euroopan  

sosiaalirahasto, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus. Hankkeen toteuttajina ovat Helsingin  
Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Suomen Diakoniaopisto Oy ja 
Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto. 

Valsku-hanke (ESR)

Valsku aloitti 1.1.2020. Tampereella ja Jyväskylässä kehitetään 
uusia sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja, joiden avulla 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia saadaan 
kiinnitettyä toimintakykyä edistäviin, tai työelämään ja  
opintoihin tähtääviin palveluihin.

VALSKU on kolmivuotinen kehittämishanke 2020-2022, jota 
rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tampereen alueella 
hankkeen toteuttajina ovat Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja 
Nauha ry, Jyväskylässä Sovatek-säätiö sr.

Hankkeen kautta saatujen kokemusten perusteella edistetään 
keskustelua siitä, voisivatko matalan kynnyksen työtoiminta, 
sekä kohderyhmän erityistarpeet huomioiva ryhmä- ja  
valmennustoiminta tulevaisuudessa täyttää työllisyystoimien 
kriteerit.

Asiakkaita palvelujen piirissä, 2020 tiedot :

o Alle 65-vuotiaiden palveluasuminen 183

o Asunto ensin asuminen 279

o Ikäihmisten asuminen 215

o Päihdepalvelut 403

o Kotihoito 1775
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Asiakaskokemuksen 
mittaaminen
Hoiva osana Diakonissalaitos mittaa systemaattisesti  
tuottamiensa palveluiden ja toiminnan asiakaskokemusta ja 
vaikuttavuutta. Meille on tärkeää ymmärtää, miten palveluita 
käyttävät ihmiset pärjäävät ja millaisia tuloksia palveluissa ja 
hankkeissa saavutetaan. Mittaamme myös tilaaja-asiakkaiden 
tyytyväisyyttä säännöllisesti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Asiakaskokemus säilyi vuonna 2020 edellisvuosien tasolla 
(vuonna 2020: 3.9;  vuonna 2019: 4.0 asteikolla 1 – 5).

Hoivan asiakkaat ovat haasteellisista elämäntilanteistaan 
huolimatta melko tyytyväisiä palveluihin. Käyttäjäasiakas- 
kyselyissä kokonaisarvosana nousi edellisvuoteen verrattuna 
hoivakodeissa, muissa palveluissa pysyi lähes ennallaan. 
Aiempaa useampi koki palvelut tarpeenmukaisiksi ja koki 
itsemääräämisoikeuttaan kunnioitettavan. 

Päihdepalveluissa päihteiden raportoitu käyttö väheni  
edellisvuoteen verrattuna ja palveluissa eteenpäin pääsyn 
kokemus lisääntyi. Kotihoidon asiakkaat kokivat edellisvuotta 
vähemmän, että palvelu turvaa heidän kotona asumisen. 
Kyselyn vastausmäärät olivat vuotta 2019 alhaisemmat.

 
 
Vuonna 2020 asiakaskokemus 
säilyi edellisvuosien 
tasolla. Hoivan asiakkaat 
ovat haasteellisista 
elämäntilanteistaan melko 
tyytyväisiä palveluihin.  
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Uudet palvelumme  
vuonna 2020 
 
Hoivakoti Mylly osa Järvenpään Hyvinvointikampuksen 
kyläyhteisöä
 
Diakonissalaitoksen Hoiva oli mukana kehittämässä uudenlaista 
“kyläyhteisöä” keskeiselle paikalle Järvenpäässä.  
Hyvinvointikampus on erilaisten ihmisten kohtaamispaikka ja 
täynnä elämää. Siellä sijaitsee hoivakoti Myllyn lisäksi  
ympärivuorokautinen päiväkoti, senioriasuntoja ja 
vuokra-asuntoja. 

Osallistuimme konsortiokilpailutukseen vuonna 2014, johon 
Hoiva osallistui Jatkeen, Tyvenen ja asumissäätiön kanssa. 
Voitimme kilpailutuksen. Siitä alkoi aktiivinen kehittäminen 
yhdessä Järvenpään kaupungin, eläkeläisjärjestö jne. 

Kampus voitti Vuoden parhaat ARA-neliöt -laatupalkinnon 
tarjoten monipuolisia asumisen ratkaisuja ja lähipalveluja eri 
elämänvaiheessa osana kaupungin palveluverkostoa.  
Kampuksen toteuttamisessa oli Hoivan lisäksi mukana 
Järvenpään kaupunki, Keuda, Tyvene, Jatke ja aktiiviset 
eläkeläisjärjestöt.

Hoivakoti koostuu neljästä ryhmäkodista: Vehnä, Kaura, Ohra 
ja Ruis. Se on koti 60 asukkaalle, joille tarjoamme pitkäaikaista 
tehostettua palveluasumista. Yksi ryhmäkoti on erikoistunut 
psykogeriatriaan. Täällä ikäihmiset saavat olla yhteisön aktiivisia 
jäseniä omien voimavarojensa mukaan sekä kokea  
yhteisöllisyyttä elämänsä loppuun asti. Lisäksi kampuksen 

senioritalon asukkaiden on mahdollista ostaa kotihoidon 
palvelujamme.

 
Mielenterveys- ja päihdetyön palveluasumisen työryhmille

Panostamme Hoivalla koulutukseen ja kuuntelemme herkällä 
korvalla henkilöstön näkemyksiä siitä, miten osaamista tulisi 
arjessa kehittää. Haluamme antaa työntekijöillemme työkaluja 
tehdä työnsä paremmin ja kehittää omaa osaamistaan. Tämä 
nähdään kaikkien etuna, sekä vetovoimatekijänä  
rekrytointitilanteessa. Hoiva aloitti syksyllä 2020 kahden 
palveluasumisen yksikön (Saarnitupa ja Tammitupa) työryhmien 
mielenterveys- ja päihdetyön koulutuksen.

Koulutus toteutettiin yhdessä Suomen Diakoniaopiston (SDO) 
kanssa. Koulutus kestää 1,5 vuotta ja se on räätälöity  
vastaamaan Hoivan palveluasumisen tarpeita. Se antaa  
henkilöstölle valmiuksia kohdata asiakkaita ja ajoittain  
haastaviakin asioita. Koulutuksen avulla tiimit lisäävät  
osaamistaan riippuvuuksista, mielenterveyden häiriöistä, 
yhteisötyöstä, päihde- ja mielenterveystyön eri menetelmien 
käytöstä, sekä lähi- ja läheisverkostoissa toimimisesta.  
Työyhteisöjen kehittymisen kannalta nähtiin tärkeänä, että 
kaikki osallistuvat lähipäiviin, jotta yhteinen käsitys työn  
kehittämisen suunnasta muodostuu. 
 
Uusi palvelu aloitti Lahdessa – Avopäihdekuntoutus 

Tammikuussa 2020 Lahdessa aloitti avopäihdekuntoutus. Avo-
päihdekuntoutus on tarkoitettu täysikäisille alkoholi-, huume-, 
ja monipäihderiippuvaisille, joiden tavoitteena on riippuvuu-
desta irtaantuminen ja päihteetön elämäntapa. Palvelu soveltuu 
myös ihmisille, jolla on toiminnallisia riippuvuuksia.
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Avopäihdekuntoutus toteutetaan päiväosastona arkisin ja 
etätukena viikonloppuisin. Päihteettömyyttä ja riippuvuudesta 
toipumista tuetaan yhteisöterapeuttisella viitekehyksellä ja 
kognitiivisin terapian menetelmin. Kaikki aloittavat  
kuntoutuksen kuukauden intensiivijaksolla. Jos asiakas hakee 
ja saa jatkopäätöksen toisesta kuukaudesta, tapaamiskertoja 
yleensä harvennetaan.

Avopäihdekuntoutus tekee yhteistyötä Diakonissalaitoksen 
Hoivan Breikin kanssa ja pitää yhteyttä myös muihin sosiaali- ja 
terveysalan toimijoihin Lahden seudulla. 
 
Asumisen tukea ihmisen omaan kotiin

Diakonissalaitoksen Hoivan uusi palvelu – asumisen liikkuva 
tuki – aloitti toimintansa Jyväskylässä kesällä 2020. Tuki on 
tarkoitettu asiakkaille, joilla on välitön tai ennakoitavissa oleva 
häädön uhka. Palvelu viedään suoraan asukkaan kotiin ja 
tilaajana toimii Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityö.

Välitön ja ennakoitavissa oleva häädön uhka ilmenee  
esimerkiksi vuokranmaksuvaikeuksina, kykenemättömyytenä 
pitää huolta kodin siisteydestä ja kunnosta, asumisen  
jatkumisen vaarantavana hallitsemattomana  
päihteidenkäyttönä tai haasteena pitää yllä tai hankkia riittäviä, 
arjen hallintaa tukevia sosiaalisia suhteita. Erityisenä haasteena 
tämän asiakasryhmän kanssa on irrottautuminen  
rikollisuuteen liittyvästä elämäntavasta ja siihen liittyvistä 
sosiaalisista suhteistaan.

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen asiakas- 
suunnitelma. Asiakkaan osallisuus on kaikessa keskiössä. 
Asiakkaiden kanssa työskentelevän henkilöstön ensisijainen 
rooli on tukea asumisen onnistumista ja ohjata käyttämään 

normaalipalveluja. 
 
Suomessa ainutlaatuinen asumismuotomalli yhdistää tuki- ja 
vuokra-asunnot

Järvenpäähän avattiin Suomessa ainutlaatuinen asunto ensin 
-asumisyksikkö Wäylä, jossa tukiasunnot ja tavalliset  
vuokra-asunnot ovat samassa rakennuksessa. Y-säätiön  
rakennuttamassa talossa on 70 perinteistä M2-kotien  
vuokra-asuntoa, neljä kriisiasuntoa ja 20 tukiasuntoa, joihin 
Diakonissalaitoksen Hoiva tuottaa asumisen tuen palvelut. 

Asuintalon yhteydessä toimii Hoivan ylläpitämä kansalaistoim 
innan keskus Wärtsi, jonne ovat tervetulleita alueen  
eri toimijat. Wärtsi tarjoaa asuntoa vailla oleville ihmisille  
palveluohjausta sekä mahdollisuuden esimerkiksi  
peseytymiseen ja pyykinpesuun. Wärtsin tavoitteena on 
rakentaa yhteisöllisyyttä. Hoivan tavoitteena on myös pysyvän 
asumisen löytyminen kaikille. Palvelukonseptiin kuuluu lisäksi 
yksittäisiä tukiasuntoja eri puolilla Järvenpäätä.
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Ponnahduslauta itsenäisempään elämään - Tammitupa

Hoivan uusi yksikkö Tammitupa avasi ovensa 1.9.2020  
Alppikadun korttelissa Elim-rakennuksen 1. kerroksessa.  
Tehostetun palveluasumisen yksikkö on tarkoitettu henkilöille, 
joilla on haasteita päihteiden ja mielenterveyden kanssa. 
Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvän 
arjen mahdollistaminen. Tammituvassa asuminen on  
määräaikaista ja tavoitteena on löytää asukkaalle pysyvä koti, 
joka vastaa hänen tarpeitaan.

Asukkaat ovat pääasiassa aikuisikäisiä vantaalaisia ja  
helsinkiläisiä, joilla on Tammitupaan muuttaessa  
hallitsematonta päihteiden käyttöä. Heille tarjotaan turvallinen 
koti, riittävä tuki ja sen kautta ponnahduslauta itsenäisempään 
elämään. Alppikadun korttelin tilat ja ympäristö soveltuvat 
tähän hyvin. Korttelissa ja sen läheisyydessä on runsaasti 
yhteisöllistä toimintaa, kuten matalan kynnyksen työtoiminta, 
Auroratalon bänditilat, kuntosali ja Kallion D-asema. Lisäksi 
lähellä ovat Elim-rakennuksen K-kerroksessa iltasin kokontuvat 
AA- ja NA-ryhmät.

Valmentavaa sosiaalista kuntoutusta työelämästä syrjäytyneille 
- Valsku-hanke

Valsku-hanke aloitti 1.1.2020. Kohderyhmän muodostavat 
Tampereen ja Jyväskylän opinto- ja työelämästä syrjäytyneet 
aikuiset, joilla on esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia, 
tai jotka kokevat asunnottomuutta.

Hanketta toteutetaan monitoimijuuden mallilla, yhdessä  

hankkeeseen osallistuvien, eri tavoin vaikeassa asemassa  
olevien ihmisten kanssa. Kaikki kehittäminen ja toiminta 
tapahtuu vertaisten ja ammattilaisten yhteistyönä – työpareina 
ja työtiimeinä. Laajennettuun työyhteisöön kuuluvat myös 
esimerkiksi vapaaehtoiset, opiskelijat ja yhteistyökumppanit.

Hankkeen alkaessa kehitetään ja mallinnetaan  
kaupunkikohtaisesti eri toimintoja. Tämän jälkeen Tampereella 
kehitettyjä malleja otetaan soveltuvin osin käyttöön  
Jyväskylässä, sekä toisinpäin. Tampereen alueella hankkeen 
toteuttajina ovat Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Nauha ry, 
Jyväskylässä Sovatek-säätiö sr. 
 
 
Onnistumisen polkuja - Kyvyt-hankkeen ravintolavalmennus

Korona vaikutti hankkeidemme toimintaan, mutta se ei  
kokonaan pysäyttänyt niitä vaan pystyimme reagoimaan  
muuttuviin tilanteisiin. Kyvyt-hanke toteutti lokakuussa  
2020 yhdessä Suomen Diakoniaopiston kanssa  
ravintolavalmennuksen pilotin. Valmennus kesti yhden  
kuukauden ajan, jonka aikana osallistujat vahvistivat keittiö-  
ja työyhteisötaitoja, hygieniaosaamista ja tutustuivat  
opinto- sekä työelämään. Osallistujat suorittivat  
valmennuksessa uuden Suomen Diakoniaopiston myöntämän 
Keittiöhygienian osaamismerkin. Lisäksi halukkailla oli  
mahdollisuus suorittaa hygieniapassi valmennuksen jälkeen. 
Valmentajina toimimat moniammatillinen tiimi. 

Seuraava valmennus toteutetaan keväällä 2021.  
Valmennuksessa hyödynnetään pilotin aikana saatuja oppeja, 
kehitetään sen sisältöä sekä pidennetään valmennuksen 
kestoa.
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5.Henkilöstökokemus
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HENKILÖSTÖKOKEMUS
 
Diakonissalaitoksen Hoivan  
henkilöstöjohtamista ohjaavat Diakonissa-
laitoskonsernin henkilöstöohjelma,  
henkilöstöpolitiikka ja toimintajärjestelmä. 
Lisäksi lait ja työehtosopimukset asettavat 
omat vaatimuksensa ja reunaehtonsa. 
Henkilöstöohjelman painopisteet vuonna 
2020 olivat vetovoimainen työnantaja, 
hyvinvoiva ja osaava henkilöstö sekä 
yhteinen toimintakulttuuri. Konsernissa 
lanseerattiin käyttöön myös yhteinen 
johtamislupaus.

Johtamislupauksemme

Tavoitteenamme on laadukas, tasa-arvoinen ja läpinäkyvä tapa 
johtaa. Johtamislupauksemme kiteytyy kolmeen asiaan:

Johtajana tunnen työyhteisön jäsenet, asiakkaat ja kumppanit, 
mikä mahdollistaa vuoropuhelun, yhteiset tavoitteet ja niiden 
saavuttamisen. Tämä onnistuu tuntemalla vastuualueeni ja sen 
tavoitteet sekä kohtaamalla yksiöllisesti ja arvostaen.

Johtajana edistän sovitun palvelun toteutumista sekä hyvän, 
henkilökohtaisen työntekijä- ja asiakaskokemuksen  
rakentamista. Esihenkilönä toimin esimerkkinä ja perehdytän. 

Olen aktiivinen ja välitän. Annan palautetta ja rohkaisen.

Johtajana kannan ja annan vastuuta laadukkaan ja turvallisen 
palvelun toteutumisesta ja osaamisen kehittämisestä. Tämän 
teen ohjaamalla, osallistamalla ja luottamalla. Välitän, puutun 
ajoissa ja seuraan. Kehitän toimintaa ja edistän oppimista.

Pandemiatilanne on vaikuttanut myös henkilöstöön ja  
työtapoihin. Lyhyessä ajassa tapahtui paljon henkilöstöä  
kuormittavia muutoksia. Asiakkaiden kanssa työskenneltiin 
vahvasti suojautuneina ja hallinnon työntekijät siirtyivät  
pääsääntöisesti etätyöhön. Poikkeusolot vaativat joustamista 
koko henkilöstöltä, mistä työnantaja palkitsi kaikkia  
työntekijöitä vuoden lopussa. 

Henkilöstön hyvinvointia mitattiin kaksi kertaa  
hyvinvointikyselyllä. Henkilöstön hyvinvointi säilyi hyvällä tasolla 
poikkeusoloista huolimatta. Tulokset osoittivat lisäksi, että 
henkilöstö on sitoutunutta työnantajaan ja perustehtävä on 
työntekijöille selkeä.
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Poikkeusaikana on kiinnitetty erityistä huomiota yhteisiin 
toimintatapoihin, joiden avulla voidaan taata sekä asiakkaiden 
että henkilökunnan turvallisuus. Konsernitasoinen korona- 
valmiustyöryhmä kokoontui säännöllisesti ja huolehti  
poikkeusolosuhteiden ohjeistuksesta. Sisäiseen viestintään 
kiinnitettiin erityistä huomiota. Lisäksi henkilöstön  
osaamisen kehittämiseen panostettiin muuttuneesta  
tilanteesta huolimatta.

Kiristynyt kilpailu alan työntekijöistä näkyy myös Diakonissa-
laitoksella. Jatkamme panostamista henkilöstön hyvinvointiin. 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet ovat myös keskeisessä roolissa 
niin Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelmassa kuin konsernin 
uudessa strategiassa. 
 
 
Työnantajalupauksemme 

Haluamme olla alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat 
ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin. Meillä  
jokainen tekee työtä ihmisarvon puolesta. Työmme ytimessä 
ovat osaavat ammattilaiset. Jokaisen työntekijän panos on  
merkityksellinen. Työnantajana meille on tärkeää, että ilmapiiri 
on innostava ja välittävä.

Henkilöstökyselyn tuloksia

Diakonissalaitos konsernissa tehtiin henkilöstökysely, johon 
myös Hoivan henkilöstö osallistui. Kokonaisarvosana syksyn 
kyselyssä oli 3,9 / 5. Kyselyn perustella selkeäksi  
kehittämiskohteeksi nostettiin turvallisuuden ja turvallisuuden 
tunteen kehittäminen.

Toimialojen ja esihenkilöiden työtä ohjasivat  
henkilöstöohjelman painopisteet: 
 
1) vetovoimainen työnantaja,  
2) hyvinvoiva ja osaava henkilöstö ja  
3) yhteinen toimintakulttuuri. 

Haluamme olla alan rohkein 
työpaikka ihmisille, jotka ottavat 
ammattitaidon ohella sydämensä 
mukaan töihin. Meillä jokainen 
tekee työtä ihmisarvon puolesta. 
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Hoiva Oy:n henkilöstöprofiili

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Työssäolevat 453 410 377 373

Työsuhteessa 498 446 409 410

Palkattomalla toimivapaalla 45 36 32 37

Vakituiset 85,90 % 89,20 % 87,50 % 86,60 %

Miehiä, vakituiset 11,70 % 13,10 % 12,60 % 14,60 %

Naisia, vakituiset 88,30 % 86,90 % 87,40 % 85,40 %

Lähtövaihtuvuus,  vakituiset 35,50 % 30,40 % 18,30 % 14,40 %

Vakituisia työsuhteita päättyi/ siirtyi 156 128 89 64

Uusia vakituisia työsuhteita alkoi/siirtyi 182 173 93 61

Eläkkeelle 6 6 10 4

Sairauspoissaolot työpäivinä 10274 6971 8692 8719

Sairauspoissaolot työpäivinä/työntekijä 20,6 15,6 21,3 21,3

Sairauspoissaolo% 8,20 % 6,20 % 8,50 % 8,50 %

Taulukko 3. Vuosien 2020-2017 Hoivan henkilöstöprofiilit.
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Osaaminen ja kehittäminen 

 Yhteiskunnallisena yrityksenä ja vastuullisena työnantajana 
olemme panostaneet henkilökunnan kouluttamiseen ja  
ammatillisen osaamisen ylläpitoon. Meille on tärkeää huolehtia 
työntekijöiden osaamisesta ja osaamisen kehittymisen myötä 
tukea myös alan kehittymistä. Haluamme huolehtia  
työntekijöidemme kouluttamisesta ja tehdä yhteistyötä  
oppilaitosten kanssa, jotta alalle saadaan tulevaisuudessakin 
osaajia. Tarjoamme sote-alan opiskelijoille työssäoppimis-
paikkoja ja mahdollisuuksia oppisopimusopintoihin. Sote-alan 
oppisopimusopiskelun lisäksi Suomen Diakoniaopisto järjestää 
meille Lähiesimiestyön ammattitutkintoa. 

  
Monipuolinen koulutustarjonta kehittää henkilökunnan 
osaamista 

 Koulutuksina tarjotaan monen tasoista lakisääteistä-,  
täsmä- ja menetelmäkoulusta osaajillemme. Lisäksi E-rin 
verkko-oppimisalustan laajeneva kurssitarjonta mahdollistaa  
henkilökunnalle ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen. 
Tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuden hakea oppisopimus-
koulutuksiin, esim. Neuropsykiatrisesti painotettuun  
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon  
(Nepsy-valmentajakoulutus). Oppisopimuskoulutus- 
mahdollisuuksia tarjotaan pitkäjänteisesti vuodesta toiseen.

Mahdollistamme henkilökunnallemme myös työkierron ja sen 
myötä ammatillisen kehittymisen ja osaamisen jakamisen. 
Nämä ovat käytännön esimerkkejä siitä, miten käytämme 
toimintamme tuloksen henkilökuntamme ja asiakaskuntamme 
hyväksi sekä tavastamme kantaa yhteiskuntavastuuta. 

Koulutustavoitteet vuonna 2020 
koko Diakonissalaitoksen osalta 
olivat:  
 
· Kolme koulutuspäivää/työntekijä  
 
· Verkko-oppimisjärjestelmän käyttöönotto  
konsernin yksiköissä. Henkilöstön kannustaminen 
verkko-oppimisjärjestelmän käyttöön.   
 
· Verkkokurssien määrän kasvu vähintään kuudella 
uudella kurssilla.  
 
· Lisäksi tavoitteena on hankkia työkalu  
verkkokurssien käyttöasteen seuraamiseksi. 

Hoivan osalta kolmen koulutuspäivän tavoite ei aivan  
toteutunut, ja suurimpanan syynä tähän korona-pandemian 
aiheuttamat haasteet. Verkko-oppimisjärjestelmä E-rin saatiin 
käyttöön konsernin eri alueilla jo kevään 2020 aikana, eli 
Hoivassa se on ollut käytössä tästä alkaen. Uusia verkkokursseja 
oli konsernissa tavoitteena tehdä ainakin kuusi kurssia vuoden 
2020 aikana, tämä tavoite toteutui. Tapamme toimia -kurssi on 
yksi esimerkki näistä kursseista. 

Selvitimme, että verkkokurssien käyttöasteen seuraaminen 
onnistuu oppimisalustan toimittajamme ohjeilla  
taulukkolaskennan avulla.



42Diakonissalaitoksen Hoiva • Vastuullisuusraportti 2020

Työnantajakuvaa ja rekrytointihaasteita 

Vuoden 2020 aikana henkilöstön rekrytoinnissa koettiin 
haasteita, mikä oli valtakunnallinen ilmiö. Alan tekijöistä on 
kova kilpailu, arvostus sote-alan työhön on kokenut kolauksen 
ja alalla kouluttautuu entistä vähemmän henkilöitä.  
Työnantajakuvan kehittämiseksi perustettiin Diakonissalaitoksen 
yhteinen työryhmä ja luotiin työnantajalupaus: “Meillä voi ottaa  
ammattitaidon lisäksi sydämen mukaan töihin.” 

Henkilöstön rekrytointia pyrittiin tehostamaan ja kehittämään 
monin eri tavoin sekä kehitettiin oppilaitosyhteistyötä. 

Toimialan yhteistyöverkostot

Hoiva osallistui entiseen tapaan useisiin eri verkostoihin  
joko yksin tai koko konsernin kautta. Merkittäviä  
yhteistyöverkostoja on ovat Sininauhaliitto, Hyvinvointialojen 
liitto sekä Y-säätiön koordinoima asunto ensin -verkostohanke, 
jonka ohjausryhmässä Hoivan edustajat ovat mukana.  
Tavoitteena on Asunto ensin-asiantuntemuksen jakaminen, 
levittäminen ja juurruttaminen.

Työnantajalupauksemme on: 
“Meillä voi ottaa ammattitaidon 
lisäksi sydämen mukaan töihin.” 
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6.Tulevaisuuden näkymät
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Tulevaisuuden näkymät 

Vuosi 2021 tulee olemaan toimialalla hyvin haasteellinen, 
koronatilanne saattaa edelleen jatkua vaikeana tai yhteiskunta 
toipuu koronan vaikutuksista hitaasti. Jo ennestään kuntien 
vaikea taloudellinen tilanne heikkenee, mikä todentuu kuntien 
erilaisina tuottavuus- ja säästöohjelmina. Näiden tekijöiden 
lisäksi toimialalla syntyy rauhattomuutta valtakunnallisen 
sote-uudistuksen edetessä. Jo ennestään tiukka hintakilpailu 
kovenee.

Toimiala ei ole kriisissä vuonna 2021; monessa suhteessa 
sote-toimiala pärjää koronatilanteessa muita toimialoja  
paremmin.  Hoivan toiminnassa on kuitenkin järkevää  
huomioida kriisin mahdollisuus ja keskittyä perusasioihin ja 
perustehtävän luotettavaan toteuttamiseen.

Toimialan epävarmuus luo samalla mahdollisuuksia.   
Ehdottomat onnistumisen edellytykset liittyvät henkilöstön 
saatavuuteen ja hyvinvointiin sekä tarkoituksen mukaisten ja 
kustannuksiltaan sopivien tilojen saatavuuteen.

Vuonna 2021 Hoivan toimintasuunnitelma sisältää suunnitelmia 
pitemmän aikavälisen strategisten kasvu- ja kannattavuus- 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Näiden lisäksi Hoivan toimintasuunnitelmassa vuodelle 2021 
keskitytään perusasioihin, toisin sanoen toimivaan ja  
luotettavaan perustyöhön ja sen johtamiseen ja kehittämiseen.  
Henkilöstön rekrytointia ja sijaistenhankintaa kehitetään,  
käyttöön otetaan uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä, joka 
tukee resurssien johtamista lisäten samanaikaisesti henkilöstön  
itseohjautuvuutta. Digitalisaatiota hyödynnetään tukemaan 
raportointia ja tietojohtamista.


	Rakenteen kirjanmerkit
	Sisällys 
	Vastuullisia tekoja päivittäin
	Diakonissalaitos - Rohkeasti ihmisarvon puolesta
	Ketään ei jätetä yksin
	HOIVAKODIT 
	KOTIHOITO
	ASUNTO ENSIN -ASUMISPALVELUT
	TEHOSTETTU 
	PALVELUASUMINEN 
	ALLE 65-VUOTIALLE 
	HANKKEET
	Asiakaskokemuksen mittaaminen
	Uudet palvelumme vuonna 2020
	HENKILÖSTÖKOKEMUS


