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Laitoshuolto- ja puhdistuspalveluita tuotetaan 
12 kunnan alueella Päijät-Hämeessä. 
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Elämäntyönä puhtaus

500
 työntekijää

330
 asiakaskohdetta

19 milj € 
liikevaihto

2017 
perustettu

Asiakaskuntamme koostuu Lahden 
kaupungin yksiköistä ja sen omistamis-
ta yrityksistä, Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tikuntayhtymän yksiköistä sekä muista 
yrityksistä ja yhteisöistä. Laitoshuol-
to- ja puhdistuspalveluita tuotetaan 12 
kunnan alueella Päijät-Hämeessä. 

Suurin asiakas terveydenhuollon puo-
lella on Päijät-Hämeen Hyvinvointikun-
tayhtymä, jonka suurin yksikkö, Päi-
jät-Hämeen keskussairaala työllistää 
150–200 laitoshuoltajaa. Laitoshuolta-
jat työskentelevät kaksi- ja kolmivuoro-
työssä. Siivouksen lisäksi työtehtäviin 
kuuluu ateria- ja vuodehuoltoa sekä 
välinehuoltotehtäviä. Laitoshuolta-
jan työ on tärkeä osa potilaiden koko-
naishoitoa. Palvelua tuotetaan lähes 
aina asiakkaiden läsnä ollessa. Näin 
ollen laitoshuoltajilta odotetaan hyvää 
yhteistyökykyä, joustavuutta ja sopeu-
tumista työyhteisöön.

Julkisia asiakaskohteita ovat mm. 
Lahden kaupungintalo, koulut, 
päiväkodit, toimistot, kulttuuri- ja 
liikuntatilat. Laitoshuoltajien työhön 
kuuluu kiinteistöjen puhtaanapidon 
lisäksi asiakaspalvelua sekä muita 
oheispalveluja.

Lisäksi yhtiössä työskentelee vahti-
mestareita, erikoisammattimiehiä 
(lähinnä kouluissa) ja järjestetään 
kuljetuspalveluja toiminta-alueel-
lamme. Eri maiden kansallislippuja 
vuokrataan kiinteistöihin.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy on Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen  
hyvinvointikuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Yritys on perustettu vuonna 2017 
ja on osa Lahti konsernia.

Suurin osa, 
noin 90 % liikevaihdosta 
tulee laitoshuolto- ja  
puhdistuspalveluista. 
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Koronapandemia vaikutti yhtiön toimintaan 
siten, että kaupungin koulu- ym. kohteissa työ-
määrät vähenivät etäopetukseen siirryttäes-
sä keväällä 2020. Toisaalta terveydenhuollon 
kohteissa työmäärä lisääntyi. Painopisteen 
muutoksen myötä yrityksen liikevaihto pysyi 
kuitenkin lähes edellisvuosien tasolla. Osa hen-
kilöstöstä jouduttiin kuitenkin lomauttamaan.

Pandemiasta huolimatta yhtiössä tehtiin suuria 
uudistuksia toiminnassa sekä toimintaproses-
seissa. Yhtiössä siirryttiin uuteen työvoiman-
hallintajärjestelmään koko henkilöstön osalta. 
Projekti kesti noin kuusi kuukautta ja se otettiin 
käyttöön koko henkilöstön osalta toukokuussa 
2020. Samalla otettiin käyttöön keskitetty työ-
vuorosuunnittelu. Johtoryhmän osalta pilotoi-
tiin loppuvuodesta joustotyöaika ja saatujen 
positiivisten kokemusten perusteella johtoryh-
män kohdalla käytäntöä jatketaan edelleen.

Yhtiössä toteutettiin organisaatiomuutos pe-
rustamalla liiketoimintayksikkö syyskuun alus-
ta. Liiketoimintayksikköön keskitettiin yhtiön 
palveluntuotanto kokonaisuudessaan. Muu-
toksen taustalla olivat palvelujen tuottamisen 
tehostaminen ja henkilöstöresurssien suunnit-
telu kestävällä tavalla. Liiketoimintayksikköön 
rekrytoitiin varahenkilöstöä varmistamaan 
palveluntuotannon resursseja. Lisäksi rekrytoi-
tiin perehdyttäjiä varmistamaan ammatillisen 
osaamisen ylläpito ja tarvittavat tukitoimet esi-
merkiksi alan opiskelijoille.

Yhtiö huomioi kestävän kehityksen palvelutuo-
tannossaan suunnittelusta lähtien. Koko henki-
löstön työmatkaliikenne ja siirtymät työkohtei-
den välillä on pyritty minimoimaan tehokkaalla 
suunnittelulla sekä siirtymällä toiminnassa etä-
kokouksiin. Suurin osa käytössä olevista puh-
distusaineista on ympäristömerkittyjä. Lisäksi 
asiakaskohteissa on pilotoitu kasvipohjaisia, 
100 % biohajoavia ja turvallisia puhdistusainei-
ta, joiden käyttöä laajennetaan mahdollisuuk-
sien ja asiakkaiden kiinnostuksen mukaan. 
Työmenetelmänä lattianhoidossa käytetään 
laajalti twister-laikkoja, jotka toimivat ilman 
erillistä puhdistusainetta. Henkilöstön muis-
tamisessa ja palkitsemisessa on siirrytty käyt-
tämään paikallisia palveluita tavaralahjojen 
sijaan.

Syksyn 2020 aikana osakeyhtiön hallitus ja joh-
toryhmä yhdessä uudistavat yrityksen strategi-
aa. Uutta strategiaa varten kuultiin myös hen-
kilöstöä sekä asiakkaita. Uudistetun strategian 
avulla yritys vastaa paremmin toimintaympä-
ristön muutoksiin ja varautuu tulevaisuuden 
haasteisiin.

Haluan kiittää henkilöstöä ammattitaitoisesta 
ja sitoutuneesta työpanoksesta, jolla olemme 
palvelleet Päijät-Hämeen asukkaita sekä asiak-
kaitamme! Kiitokset kaikille asiakkaillemme, jot-
ka ovat luottaneet osaamiseemme ja ketteryy-
teemme palvella näinä haasteellisina aikoina! 
 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 oli yhtiön kolmas kokonainen toimintavuosi. Yhtiön liiketoiminta on 
perustunut koko ajan ydinpalvelun, laitoshuoltopalvelujen, tuottamiseen. Yhtiön 
liikevaihdosta, joka on lähes 20 miljoonaa euroa, 95 % koostuu laitoshuollon pal-
veluista. 

Kiitokset kaikille asiakkaillemme, jotka ovat luottaneet osaamiseemme ja  
ketteryyteemme palvella näinä haasteellisina aikoina!

Tarja Jantunen
toimitusjohtaja
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Tarja Jantunen
toimitusjohtaja

Pirjo Haverinen
hankinta- ja myynti-

päällikkö

Johanna Honkanen 
henkilöstöpäällikkö

 Sini Manninen
 laatupäällikkö

 Sanna Andelin 
talouspäällikkö

Sannamari Suvisilta 
liiketoimintapäällikkö

 Laitoshuoltopalveluiden johtoryhmä

Yhtiön hallinto ja johtaminen

LAITOSHUOLTOPALVELUIDEN HALLITUS

Francis McCarron  
puheenjohtaja

Jari Hartman  
varapuheenjohtaja

Susanna Keiski

Raija Kuosa

Timo Louna

Veli Penttilä 

Lahden kaupungin asiantuntijana on toiminut huhtikuuhun asti  
Veli-Pekka Ignatius ja huhtikuusta alkaen konserniohjauksen 
asiantuntija Sanna Haarala.
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Esimiehen valmentava ote

Useista eri toimijoista koostuvan yhtiön 
oman toimintakulttuurin rakentaminen 
alkoi heti yhtiön perustamisen jälkeen. 
Tuolloin ymmärsimme, että meidän 
tulee uudistaa esimiestyötämme vas-
taamaan tämän päivän haasteita. Alkoi 
kehittämistyö valmentavaan johtami-
seen. Lähtökohtina kehittämistyölle oli 
tunnistaa toiminnassamme esiintyvät 
haasteet. Haasteiden avulla suunnitte-
limme tavoitteemme tulevaisuudelle: 
halusimme palauttaa esimiehen työ-
ajan henkilöstölle ja panostaa työhy-
vinvoinnin johtamiseen.

Kehittämishankkeen avulla loimme uu-
teen yhtiöömme nykyaikaisen ja hen-
kilöstölähtöisen johtamismallin, jonka 
päätavoitteena on tukea henkilöstön 
työhyvinvointia ja henkilöstön moti-
voitumista omaan työhönsä. Keinoina 
käytimme valmentavaa johtamista, 
jota tuimme muuttamalla organisaa-
tion rakenteita ja tärkeillä digitaalisilla 
ratkaisuilla.

Hankkeen aikana totesimme, että ta-
voitteiden saavuttaminen edellytti 
myös organisaation uudistamista ja 
digitalisaation parempaa hyödyntämis-
tä. Työvuorosuunnittelussa aletaankin 
hyödyntää tekoälyä, mikä lisää jousta-
vuutta työvuorosuunnitteluun ja va-
pauttaa esimiehen työaikaa henkilös-
tölle.
 
Esimiehet kokivat valmentavan joh-
tamisen valmennuksen ja hankkeen 
myönteiseksi:

”En aio enää antaa valmiita malleja, 
vaan haastan työntekijöitä miettimään 
omia ratkaisumalleja. Työntekijöiden 
kuuntelu on mielestäni yksi tärkeimmis-
tä asioista valmentavassa johtajuudes-
sa.”

”Olen oppinut kuuntelemaan itseäni pa-
remmin. Toteutan myös itseeni KKKK-pe-
riaatetta (= kysy, kuuntele, kiitä ja kan-
nusta). Koen myös olevani vahvempi.”

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy on kunnallisista toimijoista toukokuussa 2017 
koottu puhdistus- ja laitoshuoltopalveluja tarjoava osakeyhtiö.
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TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2020

LIIKEVAIHTO 19 714 638,12

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 150 863,10

Materiaalit ja palvelut 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -589 818,75

Ulkopuoliset palvelut -707 986,06 -1 297 804,81

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot -13 827 

Henkilösivukulut 420,38

Eläkekulut -2 323 632,45

Muut henkilösivukulut -512 665,19 -16 663 718,02

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaiset poistot -30 871,83

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -1 835 803,96

LIIKEVOITTO 37 302,60

Rahoitustuotot ja -kulut  

Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 1 003,24

Korkotuotot muilta 2 421,76 2 421,76

Korkokulut saman konsernin yrityksille -31 305,60  

Korkokulut muille -10,26 -27 890,86

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 9 411,74

TULOVEROT

Tilikauden verot -1 087,80

TILIKAUDEN VOITTO 8 323,94

Tilinpäätös



8 98

TASE 31.12.2020

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 71 073,66

Aineelliset hyödykkeet 11 187,38

Sijoitukset 4 500,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 86 761,04

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 19 594,39

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4 104 497,13

Muut saamiset 518,12

Siirtosaamiset 145 444,83 4 270 054,47

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 270 054,47

VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 356 815,51

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Osakepääoma 10 000,00

Edellisten tilikausien voitto 312 655,83

Tilikauden voitto 8 323,94

Oma pääoma yhteensä 330 979,77

Vieras pääoma

Pitkäaikainen

Velat saman konsernin yrityksille 500 000,00

Lyhytaikainen  

Ostovelat 117 059,04

Velat saman konsernin yrityksille 92 771,83

Muut velat 972 922,99

Siirtovelat 2 343 081,88 3 525 835,74

Vieras pääoma yhteensä 4 025 835,74

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 356 815,51
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