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1.  Toimintayks ikön  t iedot  

1.1 Toimintayksikön perustiedot 

Palvelukeskus Wäinölä, Tonttulankatu 6 C, 80200 Joensuu 

Puhelin (013) 136 533, faksi (013) 313 931 

sähköposti: palvelukeskus.wainola@kpsaatio.fi 

y-tunnus: 0116651-2 

 

Toimintayksikön omavalvonnan vastuuhenkilöt 

Johtaja: Jaana Ruippo, 040 702 8055, jaana.ruippo@kpsaatio.fi 

vastuuhenkilö: Maria Savinainen, 040 534 0031, maria.savinainen@kpsaatio.fi 

 

Kuurojen Palvelusäätiö sr:n palvelutoiminnasta vastaava johtaja on palvelujohtaja Jouni Riihimäki, 

050 4030722, jouni.riihimaki@kpsaatio.fi 

 

Valviran myöntämä lupa yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen ja 

ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröintiin Kuurojen Palvelusäätiö sr, on myönnetty 

9.6.2017. Toiminnalle on vastuuvakuutus, joka on voimassa toistaiseksi. 

1.2 Kuurojen Palvelusäätiö sr:n toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 

Kuurojen Palvelusäätiö sr edistää kuurojen ja kuurosokeiden ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta 

tarjoamalla yksilöllisiä moniammatillisia erityispalveluja, viittomakielistä vuorovaikutusta, 

yhteisöllisyyttä sekä vertaistukea. 

 

Tuemme asiakkaidemme hyvää arkea luomalla kuuroille ja kuurosokeille ihmisille mahdollisuuksia 

tulla kuulluksi ja tuntea kuuluvansa yhteisöön sekä kehittämällä toimintaa asiakkaiden 

näkökulmasta. Toiminnan perustana on motivoitunut ja osaava henkilöstö. 

Keskeiset arvomme ovat asiakkaan kunnioittaminen ja tasavertainen kohtaaminen, toiminnan 

oikeudenmukaisuus ja vastuu sekä myönteinen ja iloinen ilmapiiri. 
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Kuurojen Palvelusäätiön strategia on päivitetty keväällä 2011. Uudistettu strategia on tämän 

asiakirjan liitteenä 1. 

2.  R iskienhal l inta  

Toiminnan riskejä arvioidaan työsuojelun toimintasuunnitelmassa, haasteelliseen käyttäytymisen 

hallinnan toimintasuunnitelmassa, elintarvikehygienian omavalvontasuunnitelmassa, vakavien 

infektiotautien hallinnan valmiussuunnitelmassa palo- ja pelastussuunnitelmassa sekä ulkoisen 

väkivallan uhan toimintaohjeessa. 

 

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, dokumentoida ja ehkäistä poikkeamat ja määrittää 

korjaavat toimenpiteet sekä vastuuhenkilöt. Havaitut poikkeamat käsitellään ko. toimintaohjeen 

mukaisesti. Riskienhallinnassa tapahtuvista muutoksista tiedotetaan henkilöstölle 

henkilökuntakokouksissa ja tilannekohtaisesti arvioitavan tarpeen mukaan mm. asiakkaiden 

läheisille sekä muille yhteistyötahoille. 

2.1 Työsuojelu 

Toimintayksikössä on yt-neuvottelukunnan osana työsuojeluorganisaatio, johon kuuluu 

palvelukeskuksen johtaja työsuojelupäällikkönä, työsuojeluvaltuutettu sekä varavaltuutettu. 

Työsuojeluorganisaatio laatii työsuojelun toimintaohjelman. Toimintaohjelma on 

omavalvontasuunnitelman liitteenä 2. 

 

Työsuojelua toteutetaan myös yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuolto on tehnyt 

riskikartoituksen palvelukeskuksessa 26.6.2014. 

2.2 Asiakkaiden haasteellisen käyttäytymisen hallinta 

Haasteellisen käyttäytymisen hallintaan on laadittu toimintasuunnitelma, jonka ensisijaisena 

tarkoituksena on ennaltaehkäistä asiakkaiden haasteellista käyttäytymistä. Toimintasuunnitelma 

sisältää ohjeistuksen tilanteisiin, joissa haasteellisen käyttäytymistä ilmenee.  Haasteellisen 

käyttäytymisen hallinnan toimintasuunnitelma on liitteenä 3. 
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2.3 Elintarvikehygienia 

Palvelukeskus Wäinölässä asiakkailla on päivittäin mahdollisuus lounastamiseen. Lounaan 

toimittaa palvelukeskuksen ulkopuolinen tuottaja. Esillepanosta ja tarjoilusta vastaa 

palvelukeskuksen henkilökunta. Henkilökunta on suorittanut henkilökohtaisen hygieniaosaamisen. 

 

Elintarvikehygienian valvontaan on laadittu omavalvontasuunnitelma, joka on liitteenä 4. 

2.4 Infektiotartuntojen ehkäiseminen 

Vakavat infektiotaudit voivat olla uhka asukkaiden ja henkilöstön turvallisuudelle. Erityisesti tämä 

koskee palvelukeskuksia, joissa on asukkaita, joiden immuniteetti on laskenut esim. iän ja 

kroonisten sairauksien seurauksena. 

 

Palvelukeskus Wäinölässä vakavia infektioita ehkäistään huolehtimalla käsihygieniasta ja 

toimintatilojen puhtaanapidosta. Mahdollisen epidemian aikana asukkaat pyritään hoitamaan 

heidän omissa huoneissaan, ryhmätoiminta keskeytetään ja henkilökuntaa varustetaan 

suojavälinein. 

 

Valmiussuunnitelma vakavien virusinfektioiden ehkäisemiseksi on liitteenä 5. 

2.5 Paloturvallisuus 

Palvelukeskuksessa on voimassa oleva pelastussuunnitelma. Suunnitelmassa on selvitetty 

palotuvallisuuden kannalta keskeiset toimintatavat ja ne ovat osana henkilöstön 

perehdytyssuunnitelmaa. Palo- ja pelastussuunnitelma sekä turvallisuusselvitys ovat liitteenä 6. 

2.6 Muut turvallisuusuhat 

Kuurojen Palvelusäätiön palvelukeskukset sijaitsevat hyvin erilaisissa ympäristöissä. Ulkoisen uhan 

kohdistuminen palvelukeskukseen on näin ollen palveluntuottajasta riippumattomista syistä 

mahdollista. Ulkopuoliseen uhan varalta on olemassa toimintasuunnitelma, joka on liitteenä 7. 

2.7 Tietosuoja 

Kuurojen Palvelusäätiössä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä, Doma Care. 

Tietojärjestelmään on pääsy yksilöidyllä käyttäjätunnuksella, joka on suojattu salasanalla. 

Käyttöoikeuden ja sen laajuuden määrittelee palvelukeskuksen johtaja. 
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Tarkempi kuvaus sähköisten asiakastietojen suojauksesta on liitteessä 8 

3.  As iakkaan  asema ja  o ikeudet  

3.1 Asiakkaan palvelua koskeva päätös 

Asiakkaan saamat palvelut on kirjattu asiakkaan palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelmasta ja 

sen mukaisten palveluiden toteutumisesta vastaava henkilö on  

Jaana Ruippo 

Puhelin 040 702 8055 

jaana.ruippo@kpsaatio.fi 

3.2 Palvelusuunnitelma 

Asukkaalle laaditaan ensimmäisten asumiskuukausien aikana palvelusuunnitelma. Suunnitelman 

laadintaan osallistuu asukas ja mahdollisesti hänen läheisiään sekä kotikunnan sosiaalipalveluiden 

edustaja ja palvelukeskuksen henkilöstöä. 

 

Palvelusuunnitelmassa määritellään asukkaan ohjauksen painopistealueet sekä erityisesti lyhyen ja 

pitkän aikavälin tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelusuunnitelma on 

rakennettu tukemaan arvolähtöisen ohjaustyön menetelmiä ja toimintaperiaatteita. Toiminnan 

lähtökohtana on asiakkaan omien arvojen ja tavoitteiden toteuttamisen tukeminen, toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja kehittäminen sekä palvelusuunnitelman tavoitteiden toteutumisen säännöllinen 

arvioiminen. Palvelusuunnitelma kirjataan sähköiseen asiakastietojärjestelmään. 

3.3 Asiakkaiden kohtelu ja itsemääräämisen tukeminen 

Asiakkaiden kunnioittaminen, tasavertainen kohtaaminen sekä kaiken toiminnan 

oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus ovat toimintamme perusarvoja. Arjen ohjaustyön lähtökohtana 

on asiakkaan arvojen ja yksilöllisyyden kunnioittaminen. Arvolähtöisen toiminnan periaatteet 

pohjautuvat kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, jossa lähtökohtana ovat yksilön arvot ja 

tavoitteet. Arvolähtöisessä asiakastyössä asiakkaan ja työntekijän asema on tasa-arvoinen. 

Henkilöstöä koulutetaan hyväksyvään ja joustavaan asiakkaiden kohtaamiseen asiakkaan omaa 

vuorovaikutustapaa käyttäen. Myös asiakkaita ohjataan ottamaan vastuu omasta hyvinvoinnista 

henkilökohtaisen vastuunoton kautta. 
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Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista tuetaan monipuolisesti yksilön omiin tavoitteisiin 

perustuvan palvelusuunnitelman kautta. Mikäli asiakkaan itsemääräämiskyky on alentunut tai 

siihen on olemassa riski, kirjataan palvelusuunnitelmaan keinot joilla asiakkaan itsemääräämiskykyä 

vahvistetaan. Palvelusuunnitelman tavoitteiden mukainen toiminta kirjataan 

asiakashallintajärjestelmään ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. 

Itsemääräämisoikeutta koskevat suunnitelmat päivitetään kolmen kuukauden välein. 

3.3.1 Kehitysvammaisten asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Palvelut on järjestetty niin, että kehitysvammaisen henkilön ihmisarvoa, vakaumustaan ja 

yksityisyyttään kunnioitetaan. Asiakkaan yksilölliset toiveet, hänen mielipiteensä ja yksilölliset 

tarpeensa otetaan arjen ohjaustyössä huomioon. Hänen osallisuuttaan ja 

vaikuttamismahdollisuuksiaan tuetaan kuten kappaleessa 3.3 on kuvattu. 

3.4 Asiakkaan itsemääräämisen rajoittaminen 

Mikäli on olemassa mahdollisuus, että asiakkaan itsemääräämistä joudutaan jossain tilanteessa 

rajoittamaan, se kirjataan asiakkaan palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelmaan kirjataan 

yksilölliset keinot ennaltaehkäistä rajoittamista sekä mahdolliset keinot itsemääräämisen 

rajoittamiseen. Henkilöstöä koulutetaan ennaltaehkäisemään asiakkaiden haasteellista 

käyttäytymistä. Arjen ohjaustyössä ja toiminnan kehittämisessä käytetään arvolähtöisen työn 

periaatteita. Arvolähtöisen ohjaustyön keinoin tuetaan asiakkaan omia tavoitteiden toteutumista ja 

jokaisen mielekästä arkea. Tämä vähentää tarvetta itsemääräämiseen rajoittamiseen. 

3.4.1 Kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisen rajoittaminen  

Rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää ainoastaan silloin kun kehitysvammainen henkilö ei pysty 

ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia, eikä tekemään hoitoaan tai huolenpitoaan koskevia 

ratkaisuja. Rajoitustoimenpiteiden käyttämisen edellytyksenä on, että se välttämätöntä hänen tai 

muiden henkilöiden terveyden tai turvallisuuden takaamiseksi tai merkittävien omaisuusvahinkojen 

välttämiseksi. 

 

Kuurojen Palvelusäätiössä käytössä oleva asiakaskohtainen päätös rajoittamistoimenpiteistä on 

liitteenä. Käytetyt rajoittamistoimenpiteet kirjataan asiakkaan tietoihin asiakastietojärjestelmässä 

ja tilastoidaan. 
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3.5 Asiakkaan ja läheisten osallisuus 

Asiakkailla ja heidän omaisillaan on tärkeä rooli palvelukeskuksen toiminnan sisällön kehittämisessä. 

Asiakasselvitysten ja omaisille tehtävien tyytyväisyyskyselyiden tuloksia käytetään aktiivisesti 

toiminnan kehittämiseen. Keväällä 2015 toteutetaan asumispalveluasiakkaiden omaisille kysely 

palveluidemme laadusta. kyselyä suunnittelevassa työryhmässä on mukana omaisten edustaja. 

Säätiössä toimii myös valtakunnallinen omaisten raati. 

 

Palvelukeskus Wäinölässä asiakkaan omaisten osallisuutta asiakkaiden hoitoon tuetaan 

mahdollistamalla omaisten osallistuminen palvelukeskuksen tapahtumiin ja päivätoimintaan. 

Omaisiin pidetään aktiivisesti yhteyttä asiakkaan hoitoon liittyvissä asioissa. Omaisten toivotaan 

osallistuvan asiakkaan luvalla asiakkaan henkilökohtaisiin palvelusuunnitelmatyöskentelyyn. 

Palvelukeskuksen neuvottelukunnassa on omaisten edustaja. 

3.6 Asiakkaan oikeusturva 

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus 

toimintayksikön vastuuhenkilölle. Muistutus käsitellään palvelukeskuksen johtajan ja 

palvelujohtajan toimesta. Muistutus käsitellään kahden viikon kuluessa ja tieto muistutuksen 

käsittelystä toimitetaan asiakkaalle käsittelyn jälkeen mahdollisimman pian. Tieto käsittelystä ja 

tehdyistä päätöksistä tuodaan säätiön keskustoimiston johtoryhmään. 

Sosiaalihuoltolain mukainen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 § mukaan sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa 

tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on 

toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. Edellä 

tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän 

tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan 

sosiaalihuollon toteuttamisessa. 

 

Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet Kuurojen Palvelusäätiössä: Ilmoitus 

tehdään kirjallisena ja toimitetaan oman palvelukeskuksen johtajalle, joka vastaa ilmoituksen 

eteenpäin toimittamisesta laissa määritellyllä tavalla. Ilmoitus toimitetaan myös tiedoksi 

palvelujohtajalle. 
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Palvelukeskus Wäinölässä muistutus osoitetaan: 

Johtaja Jaana Ruippo 

Keljonkatu 40, 40600 JYVÄSKYLÄ 

p. 040 702 8055 

jaana.ruippo@kpsaatio.fi 

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: 

Joensuun kaupunki 

sosiaaliasiamies Riitta Manninen-Rouvali 

Torikatu 18 A 3.krs, 80100 JOENSUU 

p. (013) 337 4217 

riitta.manninen-rouvali@jns.fi 

4.  Palvelun  s isä l tö  

4.1 Asumispalvelut 

Kuurojen Palvelusäätiön palvelukeskuksissa asukkaat saavat ohjausta päivittäisissä asumiseen 

liittyvissä toiminnoissa, kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruuan 

valmistuksessa ja siivouksessa. Elämänhallinnan ja arjen sujuvuuden tukeminen toteutetaan 

yksilöllisesti asukkaan tarpeista lähtien. Asukkaan tuen- ja palveluntarve vaihtelee määrältään ja 

sisällöltään. Palvelukeskuksen laaja palveluvalikko ja joustava palvelu mahdollistavat tämän 

huomioimisen asukkaiden arjessa. Erityisen merkittävää on viittomakielen ja yksilöllisen 

vuorovaikutustavan huomioiminen ohjauksessa ja tavoitteita asetettaessa. 

 

Kokonaisuudessaan palveluasumisen tavoitteena on tukea asukkaan mahdollisimman itsenäistä 

selviytymistä, fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä ja 

luomista. Asukkaiden ollessa viittomakielisiä korostuu arjessa myös vertaisryhmän merkitys. 

 

Palvelukeskus Wäinölän asukkaina on kuurosokeita ja kuuroja henkilöitä. Wäinölän asumispalvelut 

ovat tuettua palveluasumista. Asukkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissaan. Jokaiselle asukkaalle 

tehdään palvelusuunnitelma, jossa ohjauksen ja avustamisen tarve arvioidaan ja sovitaan yhdessä 
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asiakkaan, Wäinölän henkilökunnan, omaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Palvelusuunnitelma päivitetään säännöllisesti. 

 

Asukkailla on käytössään yhteinen kokoontumistila omaehtoista kokoontumista varten. Wäinölän 

henkilökunta on paikalla pääsääntöisesti arkisin 7.30 – 19.00 ja viikonloppuisin 8.30 – 15.30. 

Henkilökunnan työssäoloaikaa pidennetään tarvittaessa. Palvelukeskus Wäinölä toimii 

talonyhtiössä, jossa asuu myös muita asukkaita. Wäinölässä toimii tukihenkilökerho, joka on 

vapaaehtoisvoimin toteutettua ystävä- ja ryhmätoimintaa. Lähimpien naapureiden kanssa on 

sovittu asukkaiden avustamisesta hätätapauksissa, mikäli henkilökuntaa ei ole paikalla. Tarvittaessa 

naapurit ottavat yhteyttä Wäinölän henkilökuntaan. Asukkailla on tarpeen mukaan mahdollisuus 

turvapuhelimen käyttöön kotonaan. Turvapuhelimella tehtävä hälytys kutsuu Mainio Vire Oy:n 

kautta paikalle paikallisen turvapartion. 

4.2 Päivätoiminta 

Päivätoiminta tukee ikääntyneiden kuulonäkövammaisten itsenäistä selviytymistä omassa kodissa. 

Päivätoiminnassa jaetaan tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, kuulemisesta, näkemisestä ja 

apuvälineistä, sekä annetaan henkilökohtaista ohjausta apuvälineiden käyttöön. Ryhmien ohjelmat 

sisältävät virkistävää vertaistoimintaa, liikuntaa, kulttuuria, pelejä, kädentöitä ja retkiä. Eri alojen 

asiantuntijat ja esiintyjät vierailevat ajoittain ryhmissä. 

 

Palvelukeskus Wäinölässä järjestetään viittomakielistä päivätoimintaa kerran viikossa. 

Viittomakieliseen päivätoimintaan osallistuu Wäinölän asukkaiden lisäksi henkilöitä Joensuun 

seudulta ja eteläisestä Pohjois-Karjalasta. Kerran kolmessa viikossa Wäinölän ohjaajat järjestävät 

viittomakielistä päivätoimintaa Lieksassa. päivätoimintaan osallistuu kuuroja ja kuurosokeita Ylä-

Karjalan alueelta. Lieksassa järjestettävä päivätoimintaryhmä kokoontuu Päiväkeskus Karpalon 

tiloissa. 

4.3. Kotiin annettavat palvelut 

Kotiin annettavat palvelut ovat kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa sekä tukea ja apua erilaisiin 

arkipäivän tilanteisiin. Viittomakielentaitoiset työntekijät ohjaavat kotiaskareissa ja auttavat 

asioinnissa kodin ulkopuolella. Toiminta on syrjäytymistä vähentävää ja ehkäisevää toimintaa, joka 

tukee asiakkaan kotona asumista. 
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Yksilöllinen palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen ja kunnan kotihoidon 

edustajan kesken. Palveluita ovat viittomakielisen ikääntyvän kotihoito, viittomakielisen 

lapsiperheen apu, kotiuttaminen ja toipilashoito, elämän kriisitilanteiden tuki sekä tukea tiedon 

hankinnassa. Asiakkaina ovat viittomakieliset henkilöt; kuurot, kuurosokeat ja 

kuulonäkövammaiset. Heidän lisäkseen asiakkaita ovat henkilöt, jotka käyttävät viitottua suomea, 

sormiaakkosia, iso- tai pistekirjoitusta ja apuvälineisiin perustuvia kommunikaatiomenetelmiä. 

 

Palvelua voidaan tarjota myös muille henkilöille, jotka hyötyvät palvelukeskuksen kommunikaatio-

osaamisesta. Palvelua tarjotaan oman kotikunnan maksusitoumuksella sekä palvelusetelillä. Asiakas 

voi myös itse maksaa saamansa palvelun ja hakea mahdollisesti kotitalousvähennyksen 

verotuksessa. 

4.4. Työtoiminta  

Kaikki säätiön palvelukeskukset järjestävät monipuolista työtoimintaa asukkailleen ja asiakkailleen. 

Työtoiminta voi olla palvelukeskuksessa tehtävää työtä tai palvelukeskuksen ulkopuolella 

tapahtuvaa työskentelyä, esimerkiksi kaupan eri tehtävissä. 

 

Wäinölän asukkaat osallistuvat työtoimintaan yksilöllisten voimavarojen puitteissa. Työtoiminnasta 

maksetaan toimintarahaa Kuurojen Palvelusäätiön yleisten ohjeiden mukaan. 

Palvelukeskus Wäinölän työtoimintamuodot: 

 siivoustehtävät 

 pihatyöt 

 kotitaloustehtävät 

 viikkovalvojan työt: Kukin asukas toimii vuorollaan ohjaajan tuella viikkovalvojana, jonka 

tehtäviin sisältyy yleisten tilojen siisteydestä huolehtiminen. 

 

Palvelukeskuksen ulkopuolella toteutettavasta työtoiminnasta sovitaan erikseen asiakaskohtaisesti. 

4.5. Palveluseteli palvelut 

Palvelukeskus Wäinölä toimii palvelusetelituottajana Joensuun alueella. Setelit myöntää Joensuun 

kaupunki ja palvelun sisältö määräytyy palvelusetelityypin mukaisesti.  

Palvelua on saatavilla:  

 omaishoidon palvelusetelillä (Kotiin annettavat hoito- ja hoivapalvelut)  
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 Kotihoidon palvelusetelillä (tilapäinen) 

5.  Hyvinvoint ia ,  kuntoutumista  ja  kasvua tukeva  toiminta  

5.1 Asiakkaan kommunikaatio ja sosiaalinen vuorovaikutus 

Asiakkaan osallisuus yhteiskunnassa ja sosiaalisten suhteiden luominen mahdollistetaan tukemalla 

asiakkaan yksilöllistä kommunikaatiotapaa ja toiminnan yhteisöllistä luonnetta. Henkilöstön 

viittomakielentaito on keskeisessä osassa palveluntuotannossa. Vakituinen henkilöstö sitoutuu 

suorittamaan 36 kk:n kuluessa työsuhteen alkamisesta joko viittomakielen a-tason tentin 

hyväksytysti tai näyttömuotoisen suomalaisen viittomakielen hallinta (SVK) -tutkinnon osan.  

Palvelukeskus Wäinölän asiakkaille tarjotaan viittomakielinen ympäristö, jossa heidän on 

mahdollista kommunikoida omalla äidinkielellään sekä henkilökunnan että muiden asiakkaiden 

kanssa. Asiakkaat osallistuvat viittomakielisiin toimintaan ohjaajan tuella. Asiakkaita ohjataan 

osallistumaan viittomakielisiin tai viittomakielelle tulkattuihin tapahtumiin sekä kuurojen 

paikallisyhdistyksen sekä seurakunnan viittomakieliseen toimintaan. Tarvittaessa ohjaajat avustavat 

kommunikoinnissa omaisten vieraillessa. Asukkaita tuetaan kuvayhteyden mahdollistavissa 

laiteratkaisuissa jotka mahdollistavat etäyhteyden kauempana asuviin ystäviin tai omaisiin. 

5.2 Kuntoutus 

Asiakkaan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti 

asiakkaan palvelusuunnitelmapalaverien yhteydessä. Asiakkaan hyvinvointia ja kuntoutumista 

koskevat tavoitteet kirjataan asiakkaan palvelusuunnitemaan. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa 

toteutetaan DomaCare-asiakashallintaohjelmiston avulla. 

5.3 Ulkoilu ja liikunta 

Kuurojen Palvelusäätiön visio on tukea kuurojen ja kuurosokeiden sujuvaa arkea ja hyvää elämää. 

Monimuotoiseen ja toimintakykyä tukevaan arkeen kuuluu riittävä ulkoilu ja liikunta. 

 

Palvelukeskus Wäinölässä asiakkaiden käytössä on kuntosali. Kuntosalin käyttö on aina ohjattua 

toimintaa. Asukkaat noudattavat ohjattuna heille luotua liikuntasuunnitelmaa. Asukkaita ohjataan 

omaehtoiseen ulkoiluun ja liikuntaan, tarvittaessa ohjaaja avustaa ulkoilussa. 
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5.4 Apuvälineiden käytön tukeminen 

Asiakkaiden apuvälinetarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan kotikunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon henkilöstön ja asiakkaan kanssa. Apuvälineet voivat olla kunnan myöntämiä tai 

asiakkaan itse hankkimia. Kiinteästi asennettavien apuvälineiden asennuksesta vastaa aina 

apuvälineen myöntäjän osoittama ammattihenkilö. Asiakasta ohjataan apuvälineiden käytössä ja 

käytönohjauksessa tehdään yhteistyötä apuvälineen myöntäjän kanssa. Huolto tapahtuu aina 

apuvälineen myöntäjän osoittaman ammattihenkilön toimesta. Asukkaan omaohjaaja huolehtii 

apuvälineiden huoltoon toimittamisesta tai huollon tilaamisesta. 

 

Apuvälineistä vastaava henkilö on: 

Maria Savinainen 

Tonttulankatu 6 C, 80200 JOENSUU 

p. 013 136 533 

maria.savinainen@kpsaatio.fi 

5.5 Ravitsemus 

Asiakkaita ohjataan terveelliseen ruokavalioon ja avustetaan tarvittaessa myös ruuan 

valmistuksessa. Palvelukeskusten ateriapalvelu on järjestetty siten, että niissä on joko 

valmistuskeittiö tai vaihtoehtoisesti asiakkaille tarjotaan ulkopuolisen palveluntuottajan 

valmistamat ateriat. 

 

Palvelukeskus Wäinölässä asiakkailla on mahdollisuus lounaan tilaamiseen Pitopalvelu Eilailonasta. 

Ruoka toimitetaan oikean lämpöisenä pitopalvelun toimesta ja Wäinölän henkilökunta asettaa 

ruoan esille ja avustaa asiakkaita ruokailussa tarpeen mukaan. Wäinölässä esille asettamisesta 

vastaavat työntekijät ovat suorittaneet hygieniapassin. Wäinölässä on käytössä lämpölevy, 

jääkaappi ja pakastin. Tarvittaessa ohjaajat avustavat asukkaita kotiruoan valmistuksessa. 

 

Ruoan tuottaja arvioi aterioiden ravintoainepitoisuuksia ottaen huomioon asiakkaiden ikäryhmän. 

Ruoan tuottajan suunnitelma ruoan ravintosisällöstä on luettavissa palvelukeskuksen 

elintarvikehuollon omavalvontasuunnitelman liitteenä (liite 4). 
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5.6 Hygieniakäytännöt 

Tähän kirjataan kuinka yksikön yleistä hygieniatasoa seurataan ja miten varmistetaan asiakkaiden 

tarpeita vastaavien hygieniahoitokäytäntöjen toteutuminen. Palvelukeskuksen siivous, jäte- ja 

pyykkihuolto on järjestetty seuraavalla tavalla: 

 

Asukkaat huolehtivat kotiensa siisteydestä ja pyykkihuollosta itsenäisesti, ohjattuna tai avustettuna. 

Yleisten tilojen siivous toteutuu työtoimintana. Asukkailla on kodeissaan omat pyykinpesukoneet. 

Tarvittaessa Wäinölän pesukone on myös asukkaiden käytössä. Jätehuollosta vastaa talonyhtiö. 

Ohjaus siisteydestä huolehtimiseen perustuu säännöllisyyteen. Yleisissä tiloissa suoritetaan 

ammattilaisen toimesta suursiivous vähintään kerran vuodessa. 

 

Hygieniapalveluiden vastuuhenkilö on: 

Susanna Halonen 

Tonttulankatu 6 C, 80200 JOENSUU 

p. 013 136 533 

susanna.halonen@kpsaatio.fi 

5.7 Asiakkaiden terveyden- ja sairaudenhoito 

Asiakkaan hoitosuunnitelmassa on määritelty millä tavalla huolehditaan asiakkaan perushoidosta, 

mahdollisten pitkäaikaissairauksien ja muun ei-kiireellisen hoidon järjestämisessä. 

Hoitosuunnitelmat päivitetään säännöllisesti. Palvelukeskuksessa on ohjeistus kiireellisen 

sairaalahoidon järjestämiseksi (liite 9) ja yllättävien kuolemantapausten varalta (liite 10). 

 

Palvelukeskus Wäinölässä asiakkaiden terveyden ja sairaanhoidosta on huolehdittu seuraavalla 

tavalla: 

Wäinölän asukkaat käyttävät perusterveydenhuollon palveluja. Ulkopaikkakuntalaisilla asukkailla 

on kotikunnasta myönnetty maksusitoumus terveyspalveluihin. 

Wäinölän ohjaajat avustavat asiakasta lääkäriajan varaamisessa ja toimivat saattajina lääkäri- ja /tai 

tutkimuskäynnillä. Tarpeen mukaan asiakkaalle varataan etukäteen viittomakielen tulkki. Lääkäri- 

ja/tai tutkimuskäynnillä on ohjaajan läsnäolo välttämätön. Läsnäolon perusteena on varmistaa 

asiakkaan tiedonsaanti, sekä saada tarpeelliset tiedot ja ohjeet myös mahdollisia jatkotoimenpiteitä 
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varten. Vakinaisella henkilöstöllä on sosiaali- tai terveysalan koulutus. Henkilöstöön kuuluu 

sairaanhoitaja. 

 

Asiakkaiden terveyden- ja sairaudenhoidosta vastaava henkilö  

Maria Savinainen 

Tonttulankatu 6 C, 80200 JOENSUU  

p. 013 136 533  

maria.savinainen@kpsaatio.fi 

5.8 Asiakkaiden lääkehoito 

Palvelukeskus Wäinölässä asiakkaiden lääkehoito on toteutettu terveydenhuoltoa ohjaavien lakien 

mukaisesti. Palvelukeskukseen on laadittu lääkehoitosuunnitelma (liite 11), joka sisältää 

lääkehoidon toimintatavat, lääkehoidon osaamisen varmistamisen ja ylläpitämisen, henkilöstön 

vastuut, lupakäytännöt sekä dokumentoinnin ja tiedonkulun.  

 

Lääkehoidon vastuuhenkilö on 

Maria Savinainen 

Tonttulankatu 6 C, 80200 JOENSUU 

p. 013 136 533 

maria.savinainen@kpsaatio.fi 

5.9 Asukkaiden raha-asioiden hoito 

Asukkaiden rahavarojen hoidossa noudatetaan Kuurojen Palvelusäätiön johtoryhmän 6.4.2001 

antamaa yleisohjetta.  Asiakkaan varoista huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti asiakkaalle itselleen, 

hänen omaiselleen (valtakirja) tai edunvalvojalle. Asiakkaan, hänen omaisensa tai edunvalvojan 

valtuuttamana Palvelukeskuksessa voidaan osallistua asiakkaan päivittäisten raha-asioiden hoitoon 

valtuutuksessa sovitulla tavalla. 

Raha-asioiden hoitamisessa noudatetaan yllä mainittua johtoryhmän pysyväismääräystä ja Suomen 

kuntaliiton yleiskirjettä 27.1.2000, 4/80/2000, Asiakkaiden omien rahavarojen käsittely sosiaali- ja 

terveystoimessa. 

Sopimus raha-asioiden hoidosta on Liitteenä (Liite 16) 
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5.10 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

Palvelukeskus Wäinölässä yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien 

muiden palvelunantajien kanssa toteutetaan seuraavalla tavalla: 

Asiakkaiden palvelukokonaisuutta suunnitellaan palvelusuunnitelmakokouksissa, jotka järjestetään 

pääsääntöisesti kerran vuodessa, kuitenkin enintään kahden vuoden välein. Kokouksia voidaan 

järjestää tilanteen mukaan useammin, mikäli asiakkaan tilanteessa tapahtuu muutoksia. 

Palvelusuunnitelmakokouksessa on läsnä vähintään asiakkaan itsensä lisäksi kotikunnan 

sosiaalityöntekijä ja palvelukeskuksen edustaja. Kokouksiin voivat osallistua myös asiakkaan 

omaiset, edunvalvoja tai muita asiakkaan palveluverkostoon kuuluvia palveluntuottajia, esimerkiksi 

henkilökohtainen avustaja tai fysioterapeutti. Asiakkaan oikeusturva taataan järjestämällä 

palvelusuunnitelmakokouksiin aina tulkkaus. Asiakkaalta pyydetään lupa tietojen luovuttamiseen 

palveluverkostossa. Yhteistyö ja tiedonkulku omaisten kanssa sovitaan asiakaskohtaisesti. 

Palvelusuunnitelmakokousten välissä palveluverkoston jäseniä tiedotetaan asiakkaan tilanteessa 

tapahtuvista muutoksista. 

6.  Henki löstö  

6.1 Henkilöstörakenne 

Kuurojen Palvelusäätiössä työskenteli vuoden 2016 lopussa 233 työntekijää. Henkilöstöpolitiikan 

kulmakiviä ovat palvelukeskusten ohjaajien moniammatillinen koulutusrakenne. Ohjaajien 

monipuolinen ammatillinen osaaminen mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden kokonaisvaltaisen 

huomioimisen. Palvelukeskuskohtaiseen henkilöstörakenteeseen vaikuttaa asiakkaiden 

toimintakyky ja ohjauksen sisällölliset tarpeet. 

 

Palvelukeskus Wäinölän henkilöstörakenne on kuvattu liitteessä 12. 

6.2 Sijaisten käyttö 

Kuurojen Palvelusäätiössä on käytössä varahenkilöjärjestelmä. Palvelukeskuksiin on palkattu 

vakituiseen työsuhteeseen varahenkilöitä, jotka sijaistavat äkillisissä poissaoloissa muuta 

henkilöstöä. Palvelukeskuksissa on myös ryhmä osa-aikaisia työntekijöitä, joita voidaan kutsua 

tarvittaessa töihin. Palvelukeskuksen vastuuhenkilö vastaa siitä, että sijaisten turvallisuus-, lääke- ja 

vuorovaikutusosaaminen ovat työtehtävien edellyttämällä tasolla. 
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6.3 Rekrytointi 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Kuurojen Palvelusäätiön strategiassa määritelty yhdeksi 

perustehtävän toteuttamisen lähtökohdaksi. Rekrytointia tehtäessä kiinnitetäänkin erityistä 

huomiota hakuprosessiin, sen kattavuuteen ja sisältöön sekä työntekijäehdokkaiden haastatteluun. 

Hyvin suunniteltu ja valmisteltu rekrytointiprosessi kasvattaa onnistuneen henkilöstövalinnan 

todennäköisyyttä. 

 

Rekrytointia kuvataan yksilöidymmin liitteenä 13 olevassa henkilöstöohjelmassa. 

6.4 Henkilöstön perehdyttäminen 

Uuden henkilön tullessa säätiön palvelukseen tai työntekijän palatessa työhön pitkän poissaolon 

jälkeen työhön perehtymisellä on suuri merkitys työn laadukkuudelle. Ensisijainen vastuu 

perehdyttämisestä on työntekijän lähiesimiehellä. Hän huolehtii säätiön yhteisen 

perehdyttämissuunnitelman mukaisesti työntekijän perehtymisestä.  Säätiössä järjestetään myös 

vuosittainen eri palvelukeskuksien henkilöille yhteinen perehdyttämispäivä. Tällöin perehdytään 

erityisesti säätiön arvoihin, toimintaperiaatteisiin ja laadunhallintaan.  

 

Perehdyttämistä on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä 13. 

6.5 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Kuurojen Palvelusäätiössä strategian toteuttamisen 

kulmakiviä. Henkilöstön vuorovaikutusosaaminen, ohjaustaidot ja työturvallisuus-osaaminen ovat 

jatkuvan päivityksen kohteena. Kuurojen Palvelusäätiössä on laadittu koulutussuunnitelma osaksi 

henkilöstöohjelmaa. 

 

Henkilöstöohjelma on tämän asiakirjan liitteenä 13. 

7.  Toimit i lat  

Kuulovammaisille, näkövammaisille ja kuurosokeille järjestettävissä palveluissa ympäristön 

turvallisuus ja esteettömyys ovat palveluiden laadun kannalta erittäin tärkeitä. Palvelukeskuksen 

tilasuunnittelussa on otettu huomioon asukkaiden aistien ja apuvälineiden käytön aiheuttamat 

erityistarpeet. 
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7.1 Kuvaus Palvelukeskuksen tiloista 

Palvelukeskus Wäinölä sijaitsee Tonttulankadulla, asunto osakeyhtiö Saunatontun tiloissa. 

Talonyhtiössä on myös muita asukkaita. Palveluasumiseen tarkoitetut asunnot ovat Kuurojen 

Palvelusäätiön omistamia tai vuokraamia yksiöitä ja kaksioita. Palveluasumiseen tarkoitettuja 

asuntoja on talonyhtiössä kymmenen huoneistoa. 

 

Päivätoimintaa ja yhteistä kokoontumista varten palvelukeskuksessa on kaksi päivätoimintatilaa, 

joista toista käytetään aina ohjatusti. Vapaasti asukkaiden omatoimisessa käytössä olevan tilan 

yhteydessä on ohjattuna tai avustettuna myös saunomismahdollisuus. Näiden lisäksi 

palvelukeskuksen tiloihin kuuluu toimisto, vierashuone, erilaisia varastotiloja, autotalli ja kuntosali. 

Kaikkien asukkaiden kotona ja yleisissä tiloissa on kiinteästi asennettuna optinen hälytysjärjestelmä, 

johon on kytketty ovikello ja palohälytin sekä osalla asukkaista herätyskello. Kaikissa 

palveluasumiseen tarkoitetuissa asunnoissa on liedessä turvakatkaisin. Osalla asukkaista on 

käytössään turvapuhelin, jonka avulla asukas itse voi hälyttää apua asuntoonsa. Vierashuoneessa 

on turvapuhelin lyhytaikaisia asukkaita varten. Turvapuhelinpalvelu on hankittu ostopalveluna 

MainioVire Oy:ltä. Hälytyksiin vastataan MainioVire Oy:n valtakunnallisesta hälytyskeskuksesta, 

joka hälyttää tarvittaessa asuntoon Wäinölän henkilökunnan tai paikallisen turvapuhelinryhmän. 

Turvapuhelinten toimivuus testataan säännöllisesti ja toimivuudesta tehdään merkintä asiakkaan 

raporttiin. Palvelukeskuksessa ei ole käytössä kulunvalvontalaitteita. 

 
Selvitys tiloista ja asuinhuoneista on liitteenä 14. 

7.2 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

 Palvelukeskus Wäinölässä on käytössä erilaisia terveydenhuoltoon liittyviä laitteita ja tarvikkeita 

kuten verensokerimittareita, verenpainemittareita, jalkojenhoitovälineitä ja 

haavanhoitotarvikkeita. Laitteita säilytetään toimistossa ja lukittavassa kaapissa yläkerran 

päivätoimintatilan huoneessa. 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö on: 
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Maria Savinainen 

Tonttulankatu 6 C, 80200 JOENSUU 

p. 013 136 533 

maria.savinainen@kpsaatio.fi 

8.  Omavalvonnan seuranta  

8.1 Omavalvonnan organisointi 

Palvelukeskuskohtaisen omavalvonnan vastuuhenkilöinä toimivat johtaja ja vastaava ohjaaja. He 

vastaavat oman palvelukeskuksensa omavalvontasuunnitelman päivittämisestä, seurannasta ja 

viestinnästä henkilöstölle. 

 

Palvelujohtaja koordinoi omavalvontasuunnitelman säätiötasoista kokonaisuutta. Hän vastaa 

omavalvontaprosessin ohjauksesta ja neuvonnasta, sekä omavalvonta-suunnitelman 

säätiötasoisesta ylläpidosta. Omavalvonnan kokonaissuunnittelu toteutetaan yhteistyössä 

laajennetun johtoryhmän ja Kuurojen Palvelusäätiön asiantuntijoiden kanssa. 

9.  Laadunhal l inta  

Kuurojen Palvelusäätiön perustehtävä on edistää kuurojen ja kuurosokeiden ihmisten hyvinvointia 

ja osallisuutta tarjoamalla yksilöllisiä ammatillisia erityispalveluita, viittomakielistä vuorovaikutusta, 

yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. Laadunhallinnan tavoitteena on mahdollistaa tämän tehtävän 

onnistunut toteuttaminen. Laatua ylläpidetään laatimalla aktiivisesti tarvittavia 

toimintasuunnitelmia ja selvityksiä asukkaiden ohjaustytön tueksi, esimerkkinä 

toimintasuunnitelma haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan kohtaamiseen. 

9.1 Sidosryhmien rooli laadunhallinnassa 

Kuurojen Palvelusäätiön laadunhallinta tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Jokaisella 

palvelukeskuksella on neuvottelukunta, jossa on kunnan, yleensä kunnan sosiaali- ja terveystoimen 

tai vammaispalveluiden edustaja, omaisten edustaja, yhteistyökumppaneiden edustajat sekä 

henkilöstöedustaja. Sidosryhmiltä kerätään palautetta myös säännöllisillä palautekyselyillä. 

 

Viittomakielisten henkilöiden palveluiden järjestämisessä on tärkeää huomioida myös asiakasryhmä 

kieli- ja kulttuurivähemmistönä. Vertaisryhmän merkitys on monelle asukkaalle suuri. Aktiivinen 
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yhteistyö kuurojen yhteisön ja yhdistysten kanssa mahdollistaa kulttuurillisen yhteyden säilymisen 

asumispalveluissa. Myös henkilöstön kulttuuritietoisuuteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. 

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on toimintaympäristön muutosten hallinta ja toimialan 

kehittäminen aktiivisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

9.2 Henkilöstön rooli laadunhallinnassa 

Henkilöstö on myös aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä. Henkilöstön hyvinvointia ja 

osaamista arvioidaan säännöllisesti. Henkilöstöhallinnon ja henkilöstön hyvinvointia tukevat 

tavoitteet ovat kirjattuna säätiön henkilöstöohjelmaan ja tasa-arvosuunnitelmaan. Ohjelmaa ja 

siihen kirjattujen osatavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Henkilöstöohjelma ja tasa-

arvosuunnitelma päivitetään joka kolmas vuosi yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön 

osallisuutta toiminnan kehittämisessä pidetään yllä myös työntekijöiden ja työnantajan 

yhteistoimintaa tukevilla rakenteilla. Palvelukeskuksissa on aktiivisesti toimivat yt-

neuvottelukunnat. Henkilöstöltä kerätään palautetta toiminnasta joka toinen vuosi toteutettavassa 

henkilöstökokouksessa. 

9.3 Asiakkaiden ja omaisten rooli laadunhallinnassa 

Asiakkaitten ja omaisten rooli laadunhallinnassa on kuvattu kohdassa 3.5. 

9.4 Asiakaspalautteen käsittely 

Asiakkailla on mahdollisuus arvioida saamiaan palveluita palvelusuunnitelman tarkastusten 

yhteydessä kolmen kuukauden välein. Arjen ohjaustyössä syntyy tilanteita, joissa asiakkaan ja 

ohjaajan näkökulma eroavat toisistaan. Nämä tilanteet voivat olla asiakkaille ja ohjaajille henkisesti 

raskaita. Tilanteita varten on lomake, jota käytetään ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi silloin, kun 

asiakas on tuonut esille tyytymättömyyden saamaansa palveluun. Asiakaspalautelomake on 

liitteenä 15. 

 

Asiakaspalaute käsitellään palvelukeskusten esimiesten toimesta kahden viikon kuluessa ja tieto 

palautteen käsittelystä toimitetaan asiakkaalle käsittelyn jälkeen mahdollisimman pian. 
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