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Säätiö lyhyesti 
Betesda-säätiö sr on perustettu vuonna 1971. Betesda-säätiö sr on yhteis-
kunnallista hyötyä toteuttava säätiö, jonka tarkoitusta toteuttavat palve-
lumuodot ovat muodostuneet yhteiskunnallisen tarpeen mukaan. Yhteis-
kunnallista tarkoitustaan toteuttavalle säätiökonsernille palvelutoiminta 
on tärkeä keino saada aikaan parempaa arkea asiakkaille. Betesda-sääti-
össä yhteiskunnallista tarkoitusta toteutetaan tuottamalla sosiaalihuol-
lon palveluja erityisryhmille. Säätiökonserni muodostuu säätiöstä ja tytä-
ryhtiö Vuokra-asunnot Oy:stä. 

Betesda toimii yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja sen lähiympäristön kun-
tien sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.  Betesda-sää-
tiön omistamat palvelukodit sijaitsevat Lohjalla, Sipoossa ja Vantaalla. 
Kotona asumista tukevia palveluja tuotetaan Lohjalla, Sipoossa ja Van-
taalla ja Helsingissä.

Hallinto 
Betesda-säätiön hallinto toimii Helsingissä Pohjois-Haagassa. Hallin-
nossa työskentelee toimitusjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö, palkan-
laskija ja assistentti.

Säätiön toiminnasta vastaa säätiön hallitus. Säätiön hallituksen puheen-
johtajana on toiminut varatuomari Timo Pellikka ja varapuheenjohtajana 
toimitusjohtaja Jyrki Kiesi, hallituksen varsinaisina jäseninä oikeustieteen 
kandidaatti Mikko Mikkola ja lääketieteen lisensiaatti ja työterveyslää-
käri Mari Tuominen. Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä on toiminut toi-
mitusjohtaja Armi Lampi. 



Mennyt vuosi on ollut Betesdalle juhlavuosi. Toipilaskoti-sää-

tiö Betesdan säädekirja allekirjoitettiin 24. päivä huhtikuuta 

1971. Tarjotakseen fyysisesti raihnaille, sairauksien vaivaamille 

ja väsyneille ihmisille mahdollisuutta heidän kaipaamaansa 

lepäämiseen ja hoitoon, tätä varten suunnitelluissa ja varus-

tetuissa lepo- ja toipilaskodeissa. Betesdan ensimmäinen Toi-

pilaskoti Jokela Lohjalla aloitti toimintansa heti toukokuussa. 

Keväällä juhlia vietettiin kauniissa kesäsäässä Jokelan kauniissa 

pihapiirissä asukkaiden kanssa. Valitettavasti koronapandemia 

esti isompien juhlien järjestämisen. Kevät ja kesä valmistaudut-

tiin laaduntunnustusauditointiin. Loppuvuodesta saimme juh-

listaa ensimmäistä SHQS-laatusertifikaattia, joka myönnettiin 

Betesdan erityisasumisen asumispalveluille tunnustuksena joh-

donmukaisesta laatutyöstä. Kaikista ulkopuolisista haasteista 

huolimatta, pystyimme sinnikkäällä yhteistyöllä kehittämään 

omaa toimintaamme ja panostamaan yhteisten asioiden kehit-

tämiseen. Nämä saavutukset ovat olleet osoitus henkilöstön 

sitoutumisesta sekä motivaatiosta yhteisten asioiden hoitami-

seen ja olla osa Betesdaa.

Työntekijöidemme ammatillinen osaaminen, myötäelävä ja 

lämmin kohtaaminen on ollut asukkaillemme tärkeää. Ajatuk-

semme ihmiseltä ihmiselle -kohtaamisen merkitys on entises-

tään korostunut, kun rajoitteet ja poikkeukset ovat olleet osa 

arkea. Vaikka vaikea henkilöstötilanne ja ajoittainen työvoima-

pula on ollut lähes jokapäiväistä. Henkilöstön joustaminen vai-

keissa tilanteissa on ollut yksi ratkaiseva tekijä, sopimusten ja 

säädösten mukaisen toiminnan toteutumisessa. Siitäkin suuri 

kiitos meidän työntekijöillemme.  Henkilöstövajauksiin liittyvien 

haasteiden ratkaiseminen on vaatinut yhteistyötä, luovuutta, 

uudenlaista ajattelua ja sinnikästä työtä. Kilpailu työvoimasta 

on kova. Hakijoita avoimiin työtehtäviin oli vähän tai toisinaan 

ei lainkaan. Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset osoittavat 

kuitenkin, että Betesdan henkilöstötyytyväisyys on alaan ver-

rattuna korkealla tasolla.

Pandemia vaikutti myös jo toista vuotta konsernin Sää-

tiön talouteen. Liikevaihtoa menetettiin mm. toiminnan kes-

keytysten vuoksi. Kustannuksia kasvattivat myös karan-

teenit, tehostettuun hygieniaan satsaaminen sekä suo-

jainten laajamittainen käyttö.  Sähköenergian hinnan 

nousu loppuvuodesta kasvatti kiinteistökustannuksia, joi-

hin ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Vaikka vuosi 2021 

oli edelleen koronan torjuntaa, toteutimme laadunhallin-
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nan mukaista kehittämistä eri osa-alueilla tavoitteellisesti. 

Sisäistä viestintää kehitetiin, prosesseja muokattiin sujuvim-

miksi ja tietoturvallisuutta lisättiin laitteistoja uudistamalla. 

Vuoden aikana henkilöstömme osoittama venyminen ja asen-

noituminen kriittisissä tilanteissa kertovat parhaiten siitä, että 

meille asiakkaat ja asukkaat ovat tärkeitä ja toiminnan kes-

kiössä. Tämä on tarkoittanut, että jokaisen ammattiryhmän 

ja työntekijän innovatiivisuuttaja ja sitoutumista on tarvittu 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kaikki uudet oivalluk-

set toivottavasti lisäävät organisaatiossamme valmiutta ja roh-

keutta kyseenalaistaa vanhoja totuuksia ja ottaa merkittäviä 

askeleita sekä tuloskunnon parantamiseksi että tulevaisuuden 

strategisten haasteiden voittamiseksi ja mahdollisuuksien hyö-

dyntämiseksi. Haluan kiittää kaikkia luottamuksesta, jota olette 

vuoden aikana osoittaneet Betesdalle. Erityisen lämmin kiitos 

henkilöstöllemme tekemästänne tärkeästä työstä.

Timo Pellikka    Armi Lampi
Hallituksen puheenjohtaja  Toimitusjohtaja

Betesda-kodeissa puolivuosisataa 
oman näköistä elämää ja tuhansia tarinoita

Betesdan palvelukodeissa on ollut aktiivista tekemistä ja normaalia arkea, joskin maailmanlaajuinen pandemiatilanne on värittänyt 

rajoitteineen ja hygieniaohjeineen tätäkin vuotta. Oman rytmityksen vuoteen ovat antaneet vuoden alussa käynnistyneet koronaro-

kotukset tehosteineen niin asukkaille kuin henkilökunnalle. Terveysturvallisuus huomioiden työtä on tehty asukaslähtöisesti ja sää-

tiön arvojen mukaisesti. Sitoutumista, joustamista sekä yhdessä tekemistä on tarvittu jokaiselta työntekijältä ja esihenkilöltä. Asukkai-

den ja omaisten yhteydenpito ja kohtaamiset ovat tärkeitä ja yhteydenpitoa omaisiin on tiivistetty vastuuhoitajan toimesta. Vierailut 

ovat olleet mahdollisia koko vuoden, joskin ohjeet vierailuihin liittyen ovat muuttuneet vuoden aikana aina yleisten linjausten muuttu-

essa. Syksyllä toteutettujen asukas- ja omaistyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella Betesdan palvelut ja hoito koetaan erinomaisina.

Asumispalvelut
Palvelukoti Kotivalli

Kotivallissa vuosi 2021 on ollut vakiintumisen aikaa. Loppusyk-

systä 2020 valmistunut uudisrakennus on tullut kiinteäksi osaksi 

Kotivallia. Poikkeuksellisissa oloissa henkilökunta on löytäneet 

uusia ratkaisuja asukkaiden mahdollisimman normaalin arjen säi-

lyttämisessä järjestämällä mielekästä tekemistä ryhmäkotikohtai-

sesti tai ulkotiloissa. Suosittuja ryhmätoiminta muotoja ovat olleet 

musiikkiin liittyvät hetket levyraadin tai karaoken sävelissä. Värien 

kirjo on siirtynyt taideteoksiksi erittäin pidettyjen värityskuvit-

tamisen kautta ja mittaa toisistaan on otettu kortinpeluun muo-

dossa. Tilanteen salliessa on myös järjestetty ulkoilmakonsertteja 

onnistuneesti. Vuoden kuluessa on yhdessä pysähdytty juhlapy-

hien valmisteluihin. Juhlatunnelmaa ja -henkeä on luotu yhdessä. 

Vastuuhoitajat järjestivät kaikille asukkaille joululahjoja, jotta joulu 

olisi kaikilla. Pääskylän Pimu kissa on ollut aktiivisesti vuoden toi-

minnassa mukana tuoden iloa asukkaille ja henkilökunnalle.

Vuoden lopussa henkilökunnan, esihenkilöiden ja johdon yhteis-

työtä tiivistettiin yhteisillä kokouksilla. Keskeinen yhteinen huoli 

oli osaavan ja riittävän henkilöstön turvaaminen, johon lähdet-

tiin yhdessä etsimään edistämisen keinoja. Keskustelun tulok-

sena henkilökunta teki asukkaiden kanssa hienon rekrytointivi-

deon, joka kulki läpi palvelukodin ”säätiön arvomatka” -teemalla. 

Video on saanut paljon hyvää palautetta työnhakijoilta. Kerto-

man mukaan videosta välittyy Kotivallin kuuluisa, hyvä ilmapiiri.

”Työntekijöidemme ammatillinen 
osaaminen, myötäelävä ja  
lämmin kohtaaminen on  

ollut asukkaillemme tärkeää.”
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Jokela

Kauniilla Jokelan mäellä muutokset ovat kuuluneet palvelu-

kodin vuoteen. Kesällä 2021 palvelukodin johtamisjärjestelmä 

uudistettiin ja jokaisessa ryhmäkodissa tiimivastaavat aloittivat 

työnsä arjen sujuvuuden tukena. Syksyllä Jokela sai uuden toi-

miluvan, mikä käynnisti asumisenyksiköiden profiloinnin vastaa-

maan toimilupaa. Suurin muutos oli ryhmäkoti Peltolan muut-

tuminen mielenterveys- ja päihdeasukkaiden palveluasumisen 

yksiköksi. Palveluasumisen lisäksi Jokelassa on neljä tehoste-

tun palveluasumisen ryhmäkotia, joista Rantala on ikääntyneille 

asukkaille sekä Koivula, Kuntola ja Uutela-Onnela mielenter-

veys- ja päihdeasiakkaille.  Muutoksen keskiössä on asukkaat ja 

asukkaiden erilaiset tarpeet. Osalle asukkaista muutos merkitsi 

”muuttohommia” palvelukodin sisällä toiseen yksikköön. Ilo on 

ollut huomata, että asukkaat ovat kotiutuneet hyvin. Myös hen-

kilökunnasta osa vaihtoi työyksikköään talon sisällä. 

Koronan kanssa on jatkettu yhteiselonakoko vuoden, mutta 

laajemmilta tartuntaryppäiltä vältyttiin. Työtä ja toimintoja 

on toteutettu uudella tavalla turvallisuusasiat huomioiden. 

Tästä työssä on paljon onnistumisia ja saavutettua iloa. Päivä-

toiminta on jatkunut ryhmäkodin omina pienryhminä ja työtoi-

minnassa oli mukana reilut 20 asukasta kuukaudessa. Karvai-

sempia kavereita on vieraillut asukkaiden ilona, kun koulute-

tut tukikoirat ovat vierailleet asukkaiden rapsuteltavana ryh-

mäkodeissa vapaaehtoisten kanssa. Pihamaata on kuopsutettu 

yhdessä Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten opastuksella 

Kotitarvikeviljelyn kehittäminen -hankkeen tiimoilta. Viljelytyö 

on ollut tuottoisaa ja Jokelan rannassa satona korjattiin tomaat-

teja, perunoita, porkkanoita, sipuleita, kesäkurpitsaa ja salaat-

tia. Viljelyn ohessa lukuintoiset ovat päässeet vierailemaan vii-

koittain käyvässä kirjastoautossa. Syksyllä Jokelassa aloitettiin 

Kisakallion urheiluopiston opiskelijoiden pitämät viikottaiset 

jumppahetket. Vuoden aikana on myös kokoonnuttu yhteen 

hartaushetkien tai juhlien muodossa niin juhannuksena kuin hal-

loweeninakin. Jouluniloa jaettiin tekemällä yli sata joulukorttia 

yksin jouluaan viettäville.

Palvelukoti Hopea

Arki ja elämä ikääntyneiden palvelukoti Hopeassa on pidetty 

koronatilanteessakin mahdollisimman normaalina. Vuotta ovat 

rytmittäneet juhlapyhät ja niihin liittyvät valmistelut sekä ja juh-

lista nauttiminen. Piha-alue on ollut tiiviissä käytössä ympäri 

vuoden ja etenkin säiden lämmettyä. Asukkaiden iloksi piha-

alueella ollut suihkulähde saatiin toimintakuntoiseksi ilahdutta-

maan jokaista Hopeassa asuvaa tai vierailevaa. Kesän tulo hou-

kutteli myös viherpeukalot kasvatuspuuhien ääreen ja kesän 

edetessä päästiin nauttimaan omaa satoa viinimarjoista, tomaa-

teista, kesäkurpitsoista ja perunasta. Puutarhureina toimivat 

asukkaat yhdessä henkilökunnan kanssa. Pitkä ja lämmin kesä 

tarjosi hyvät puitteet lukuisille herkutteluhetkille vohveleiden 

ja makkaran kanssa.

Yhteinen tekeminen ja yhteisöllisyys oli läsnä, josta yhtenä 

osoituksena oli työntekijän puolison antama kädentaidon lahja 

Betesda säätiön ”arvopuun” muodossa. Arvopuussa kuvattu ja 

tehty näkyväksi säätiön seitsemän arvoa. Arvopuun ympärille on 

kokoonnuttu uusien työntekijöidenkin kanssa keskustelemaan 

ja perehtymään säätiön ja palvelukodin toimintaan.

Turvallisuus on tärkeä ja yhteinen asia. Alkusyksystä toteutui 

pitkään jo tauolla ollut paloharjoitus, jossa salskeat palomiehet 

houkuttelivat asukkaitakin osallistumaan tulipalon sammutta-

miseen. Joulun valmistelu aloitettiin jo hyvissä ajoin. Parvek-

keelle toteutettiin joulumaateemalla. Epidemiatilanteessa joh-

tuen yksiköiden pikkujoulujen sijaan asukkaille järjestettiin puu-

rojuhla, jossa vieraili asukasjoulupukki ja työtekijäjoulumuori.

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoito
Kotihoito tarjosi koko vuoden palveluita kotona-asuville asiak-

kaille kotihoidon käyntien sekä asumisen ohjauksen käyntien 

muodossa. Valtaosa asiakkaista ovat olleet palvelussamme jo 

pidemmän aikaa, mutta myös uusia asiakkuuksia pystyttiin otta-

maan palvelun piiriin. Kesällä toiminnan turvaamiseksi haasta-

vassa henkilöstötilanteessa ja taloudellisuuden parantamiseksi 

kotihoidon työtä jäsennettiin uudella tavalla. Samaan aikaan 

kotihoidon toimisto siirtyi kokonaisuudessaan palvelukoti 

Hopean tiloihin ja Havukosken toimistosta luovuttiin. Toiminta 

siirtyi palvelukoti Hopeassa työskentelevän esihenkilön johdet-

tavaksi. Tikkurilan alueen asiakkuudet olivat ajassa vähentyneet 

muutamaan asiakkaaseen, jonka johdosta loppuvuonna tehtiin 

päätös keskittyä kotihoidossa Havukosken ja Myyrmäen alueille. 

Kuntouttava päivätoiminta 
Lassilan päivätoiminta oli pandemian vuoksi suljettuna suurimman 

osan vuotta. Lokakuussa päivätoiminta avasi ovensa jo pitkään toi-

minnan käynnistymistä odottaneille päivätoiminnan asiakkaille 

pienillä ryhmillä ja uusien ohjaajien toimesta.  Pitkän tauon jäl-

keen toimintaa saatiin jo osittain käynnistymään, kun joulukuussa 

päivätoiminta joutui uudemman kerran sulkemaan ovensa koro-

napandemian vuoksi.
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Henkilöstön
keski-ikä 2021

47 vuotta

Henkilöstön
vaihtuvuus 2021

24 %

Hoitopäivien määrä Vakinaiset työntekijät Henkilöstökulut

Tilikauden tulosLiikevaihtoKoulutuspäivät
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MILJOONAA EUROA
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Henkilökunta
31.12.2021

■ Hoito- ja kuntoutushenkilöstö 150
■ Laitoshuolto- ja kiinteistöpalvelut 14

■ Ravintopalvelut 11   ■ Hallinto 5

184

2019

180

2021

13,6

2020

13,9

2021

13,5

2019

187

20202019 2020

87 192

2021

86 025 86 535

2019 2020 2021

-60

90

-32

Yhteensä

76

Kotivalli

Muut

32

10

Hopea

16

Jokela

18
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EURO 1.1.2021 - 31.12.2021 1.1.2020 - 31.12.2020

VARSINAINEN TOIMINTA

Hoitopäivämaksut

Tuotot 11 012 046,24 10 694 973,42

Toiminnanalan kate 11 012 046,24 10 694 973,42

 Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

Tuotot 2 920 896,44 2 927 176,96

Kulut

Henkilöstökulut -10 045 674,08 -9 700 926,18

Poistot -897 746,41 -804 240,11

Hoitokulut -275 651,67 -300 045,42

Keittiön kulut -584 289,32 -575 492,26

Vaatehuolto ja siivous -86 891,25 -99 790,12

Ulkopuoliset palvelut -142 412,48 -238 043,61

Vapaaehtoiset henkilöstökulut -106 619,79 -160 999,37

Toimitila-ja kiinteistökulut -1 026 396,18 -874 714,79

Kone- ja kalustokulut -185 984,82 -175 050,07

IT kulut -226 842,35 -203 094,85

Matkakulut -12 234,93 -11 865,24

Hallintokulut -150 516,89 -121 830,28

Muut kulut -135 277,83 -125 661,15

Kulut yhteensä -13 876 538,00 -13 391 753,45

Yhteisten erien kate -10 955 641,56 -10 464 576,49

Tuotto-/kulujäämä 56 404,68 230 396,93

Tuotto-/kulujäämä 56 404,68 230 396,93

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot

Sijoitustoiminta 1 053,00 999,00

Rahoitustoiminta 559,81 604,64

Kulut

Rahoitustoiminta -79 008,93 -91 538,19

Sijoitus- ja rahoitustoiminta kate -77 396,12 -89 934,55

Tuotto-/kulujäämä -20 991,44 140 462,38

TILIKAUDEN TULOS -20 991,44 140 462,38

Tuloverot -10 994,11 -50 045,40

Laskennalliset verot -1 570,41 -692,48

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -33 555,96 89 724,50

Tase
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EURO 31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 191 532,19 191 532,19

Muut aineettomat hyödykkeet 15 292,01 15 698,03

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 206 824,20 207 230,22

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Omistuskiinteistöt 535 516,62 535 516,62

Rakennukset ja rakennelmat

Omistusrakennukset ja rakennelmat 11 322 443,73 11 904 820,00

Koneet ja kalusto 223 442,33 222 116,28

Muut aineelliset hyödykkeet 335 941,25 463 511,72

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 12 417 343,93 13 125 964,62

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 1 340,57 1 340,57

Sijoitukset yhteensä 1 340,57 1 340,57

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 12 625 508,70 13 334 535,41

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Tavarat 1 851,82 1 658,41

Vaihto-omaisuus yhteensä 1 851,82 1 658,41

Saamiset

Pitkäaikaiset

Muut saamiset 14 645,72 14 645,72

Pitkäaikaiset  yhteensä 14 645,72 14 645,72

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 1 237 230,93 1 183 619,28

Muut saamiset 190,74 13 490,92

Siirtosaamiset 82 686,58 58 609,98

Lyhytaikaiset yhteensä 1 320 108,25 1 255 720,18

Rahat ja pankkisaamiset 1 243 676,17 1 328 653,45

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 580 281,93 2 600 677,76

VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 205 790,66 15 935 213,17

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Säädepääoma 1 681,88 1 681,88

Muut rahastot 2 810 500,77 2 810 500,77

Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) 2 935 098,49 2 845 373,99

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -33 555,96 89 724,50

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 713 725,18 5 747 281,14

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 6 637 060,29 7 067 304,57

Ostovelat 632 551,66 684 132,96

Pitkäaikaiset yhteensä 7 269 611,95 7 751 437,53

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 400 443,46 405 713,02

Ostovelat 302 274,50 414 856,71

Muut velat 176 648,97 166 745,05

Siirtovelat 1 343 086,60 1 449 179,72

Lyhytaikaiset yhteensä 2 222 453,53 2 436 494,50

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 492 065,48 10 187 932,03

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 205 790,66 15 935 213,17
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Lisätietoja: Toimitusjohtaja Armi Lampi, puh +358 50 599 30 12 
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