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Luotettava kumppanisi 

hyvinvoinnissa läpi elämän
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PHHYKY 2020

12 kunnan omistama 
kuntayhtymä

212 000 
asukasta

7 000 
työntekijää

728 M€ 

liikevaihtoa

5 toimialaa

1 liikelaitos

Kaikki hyvinvoinnin ja terveyden 
palvelut yhdessä organisaatiossa
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Palvelut

Erikoissairaanhoito ja 

ensihoito

212 000 
asukkaalle

Sosiaali- ja 

perusterveydenhuolto 

180 000 
asukkaalle 

Ympäristöterveydenhuolto

90 000 asukkaalle
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Henkilöstö

7 000 työntekijää

Vakituiset 81 %

Määräaikaiset 19 %

Naisia 89 %

Miehiä 11 %

Keski-ikä

44





16.11.2020

• Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 
280 000 henkilöllä vuosina 
2018-2030

Suomessa on tarve hoiva ja hoito-alan ammattilaisista

• > 30 % julkisen puolen 
lähihoitajista

• ja 25 % sairaanhoitajista 
eläköityy

vuoteen 2028 mennessä

Väestön ikääntyminen Eläköityminen 0,7 hoitajamitoitus

Seuraavan kymmenen vuoden aikana tarvitaan noin 45 000 hoiva- ja hoito-alan ammattilaista

• Eduskunnan hyväksymän 
hoitajamitoitusvaatimuksen 
myötä alalle tarvitaan                        
4 400 – 8 000 uutta ammattilaista
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Kaikki terveyden ja 
sairaanhoidon palvelut 
perustasolta erikoisaloihin

Palveluja myös muualle 
Suomeen: silmäklinikka, 
sydänkeskus, synnytykset

Laajan päivystyksen 
keskussairaala

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
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Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

2 300
työntekijää

15
terveysasemaa

33
hammashoitolaa

375 000
erikoissairaanhoidon 
avohoitotapahtumaa 13 500

leikkausta

1 600 
synnytystä

372 500
avosairaan-
hoidon käyntiä

178 500
suun terveyden-
huollon käyntiä

100 000 
röntgentutkimusta
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Erikoissairaanhoidon 

sairaanhoitajan tehtävä
• Erikoissairaanhoidossa on sairaanhoitajan tehtäviä eri erikoisaloilla

– Medisiininen tulosalue

• Keuhkosairaudet

• Neurologia

• Sisätaudit

• Lastentaudit 

– Operatiivinen tulosalue

• Kirurgia (pehmytosakirurgia ja ortopedia)

• Leikkaustoiminnot

• Teho- ja valvontahoitotyö

– Akuuttihoitotyö

• Akuutti 24 sairaalapalvelut

• Akuutti 24 kenttäpalvelut → 116117 päivystysapu, kotisairaala ja 

kotisairaalan koordinaatiokeskus, osa työstä on konkreettista vaativaa 

hoitotyötä/hoidon tarpeen arviointia potilaan kotona ja osa puhelimessa 

tapahtuvaa hoidon tarpeen arviointia
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Ikääntyneiden palvelut ja 

kuntoutus
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1,8 miljoonaa 

kotihoitokäyntiä

Ikääntyneiden palvelut ja 

kuntoutus

180 000
kuntoutuksen 
asiakaskäyntiä

1 700 
asukasta 
asumispalveluissa

2 300
työntekijää
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KOTIHOITO

KOTIHOITO mahdollistaa ikäihmisille turvallisen elämän omassa 

kodissaan. 

Kotihoidossa toimii innostuneiden osaajien joukko, joka on 

kehittänyt teknologiaa avuksi työhön. Hoitajilla on älypuhelimet 

työvälineinä ja toimimme avaimettomassa työympäristössä. Työ on 

itsenäistä ja samalla moniammatillista tiimityötä.

https://www.youtube.com/watch?v=0oNYW3U0LmQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=0oNYW3U0LmQ&feature=youtu.be
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Sairaanhoitajan työ 

kotihoidossa
• Sairaanhoitaja toimii kotihoidon tiimissä hoidollisen työn 

asiantuntijana

• Käy asiakkaiden luona kotona asiakaskäynneillä ja huolehtii 

sairaanhoidollista osaamista vaativista tehtävistä

• Suunnittelee asiakkaiden hoitoa, tekee kirjaamista ja raportointia 

sekä tekee yhteistyötä kotihoidon lääkärin kanssa

• Vastaanottaa uudet asiakkaat ja laatii heille hoito- ja 

palvelusuunnitelman hoidon toteuttamiseksi

• Toimii tiimin lähihoitajien tukena, ohjaten ja neuvoen heitä työssä

https://www.youtube.com/watch?v=M7iZnXADUv4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=M7iZnXADUv4&feature=youtu.be
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Lähihoitajan työ kotihoidossa

• Toteuttaa asiakkaiden hoito- ja hoivatyötä hoito- ja 

palvelusuunnitelman mukaisesti

• Toimii vastuuhoitajana omille asiakkaille

• Tekee tiimityötä muiden työntekijöiden kanssa

• Teknologia vahvasti työssä mukana
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PALVELUASUMINEN
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