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1. Toimintayksikön tiedot 

1.1. Toimintayksikön perustiedot 

Palvelukeskuksen nimi ja osoite: Palvelukeskus Sampola,  

Brahenkatu 26, 13100 HÄMEENLINNA 

Puhelin: 03-625140 

sähköposti: palvelukeskus.sampola@kpsaatio.fi 

y-tunnus: 0116651-2 

 

Toimintayksikön omavalvonnan vastuuhenkilöt:  

Johtaja: Pekka Vihanto, gsm +358405422787, pekka.vihanto@kpsaatio.fi 

Vastaava ohjaaja: Maritta Ilola, gsm +358407411545, maritta.ilola@kpsaatio.fi  

Vastaava työvalmentaja Kimmo Uschanoff +358503750051 kimmo.uschanoff@kpsaatio.fi 

 

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

050 - 4030722, jouni.riihimaki@kpsaatio.fi 

Kuurojen Palvelusäätiö sr:llä on koko organisaatiotasoinen lupa yksityisten ympärivuorokautisten ja 

ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen. Lupa on päivitetty 9.6.2017. Toiminnalle on 

vastuuvakuutus, joka on voimassa toistaiseksi. 

1.2 Kuurojen Palvelusäätiön 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. Riskienhallinta 

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 22.9.2014. 

2.2 Asiakkaiden haasteellisen käyttäytymisen hallinta 

Haasteellinen käyttäytyminen 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. 

2.3 Elintarvikehygienia 

Elintarvikehygienian valvontaan liittyen on laadittu, Hämeenlinna kaupungin kanssa, tarjoilukeittiön 

omavalvonta suunnitelma. Viimeisin tarkastus on tehty 3.5.2016 (muutos valmistuskeittiöksi). 

Elintarvikehygieniasta vastaa palvelun tuottaja Hämeenlinnan Työvalmennussäätiö Luotsi. 

Omavalvontasuunnitelma, kts liite 4.  
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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. 

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. Lisäksi henkilöstölle on laadittu 

pikaturvaohje, jossa kiinnitetty huomiota niin palohälytykseen kuin muiden uhkaavien tilanteiden varalta. 

Kts Liite 7 

2.6 Muut turvallisuusuhat 

Kuurojen Palvelusäätiö sr:n 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 Palvelusäätiö sr:ssä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä, Doma Care. 

Tietojärjestelmään on pääsy yksilöidyllä käyttäjätunnuksella, joka on suojattu salasanalla. Käyttöoikeuden ja 

sen laajuuden määrittelee palvelukeskuksen johtaja. 

Tarkempi kuvaus sähköisten asiakastietojen suojauksesta on liitteessä 8 

3. Asiakkaan asema ja oikeudet 

3.1 Asiakkaan palvelua koskeva päätös 

Asiakkaan saamat palvelut on kirjattu asiakkaan palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelmasta ja sen 

mukaisten palveluiden toteutumisesta vastaava henkilö on  

Vastaava ohjaaja 

Maritta Ilola 

040 741 1545 

maritta.ilola@kpsaatio.fi 
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3.2 Palvelusuunnitelma 

Asiakkaalle laaditaan ensimmäisten asumiskuukausien aikana palvelusuunnitelma. Suunnitelman laadintaan 

osallistuu asiakas ja mahdollisesti hänen läheisiään sekä kotikunnan sosiaalipalveluiden edustaja ja 

palvelukeskuksen henkilöstöä. 

Palvelusuunnitelmassa määritellään asiakkaan 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. 

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. 
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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 

itsemääräämisen 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 on välttämätöntä hänen tai muiden 

henkilöiden terveyden tai turvallisuuden takaamiseksi tai merkittävien omaisuusvahinkojen välttämiseksi. 

Kuurojen Palvelusäätiö sr:ssä käytössä oleva asiakaskohtainen päätös rajoittamistoimenpiteistä on liitteenä 

9. Käytetyt rajoittamistoimenpiteet kirjataan asiakkaan tietoihin asiakastietojärjestelmässä ja tilastoidaan. 

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. 

Omaisjäsen on valittu Palvelukeskus Sampolan neuvottelukuntaan vuodesta 2012. Omaisilla ja 

yhteystyökumppaneilla on mahdollisuus tilata Sampola-lehti sähköpostiversiona itselleen. Sampola-lehdessä 

kerrotaan palvelukeskuksen tulevista tapahtumista ja kuulumisia retkistä/tapahtumista. Lehdessä esitellään 

myös henkilökuntaa ja pitempiaikaisia harjoittelijoita. Lehti on tärkeä osa asukkaiden arkipäivää. Lehden 

kautta myös omaiset saavat tietoa läheistensä arjesta. 

Omaiset ovat osallistuneet yhdessä asiakkaiden kanssa tietojen luovutuslomakkeen täyttämiseen, näin on 

saatu yhteiset pelisäännöt siihen, kuinka ja mitä tietoa annetaan läheiselle. 

3.6 Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuoltolain mukainen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 
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Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 § mukaan sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä 

toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä 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 Palvelusäätiö sr:ssä:  

Ilmoitus tehdään kirjallisena ja toimitetaan oman palvelukeskuksen johtajalle, joka vastaa ilmoituksen 

eteenpäin toimittamisesta laissa määritellyllä tavalla. Ilmoitus toimitetaan myös tiedoksi palvelujohtajalle. 

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. 

Palvelukeskus Sampolassa muistutus osoitetaan: 

Johtaja Pekka Vihanto 

Osoite Brahenkatu 26, 13100 Hämeenlinna 

puhelinnumero +358 40 542 2787 

sähköposti pekka.vihanto@ kpsaatio.fi 

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: 

Hämeenlinnan kaupunki 

sosiaaliasiamies Satu Loippo 

osoite Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos, Wetterhoffinkatu 4, 13100 Hämeenlinna 

puhelinnumero 03-621 2015 tai 050 599 6413 

sähköposti satu.loippo@pikassos.fi 

4. Palvelun sisältö 

4.1 Asumispalvelut 

Kuurojen Palvelusäätiö sr:n 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 

mailto:satu.loippo@pikassos.fi
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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. 

Sampolan palvelukeskuksessa palveluiden käyttäjät ovat kuuroja ja kuurosokeita henkilöitä. 

Viittomakielinen asuinympäristö tukipalveluineen ja vuorovaikutus vertaisryhmän kanssa tukevat kuuron ja 

kuurosokean asiakkaan kehitystä ja elämänhallintaa eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Tavoitteena on 

kuuron ja kuurosokean asiakkaan hyvä elämä. Asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma yhdessä 

asiakkaan, asiakkaan omaisen, kunnan/kaupungin edustajan sekä palvelun tuottajan kesken. 

Asiakkaan yksilöllinen palvelutarve määritellään palvelusuunnitelmassa. 

Palvelukeskus Sampolassa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Henkilökunnalla on ammatillisen 

koulutuksensa lisäksi myös ensiaputaito. 

Palvelukeskus Sampola vuokraa asiakkaan käyttöön asunnon ja tekee hänen kanssaan asuinhuoneiston 

vuokrauksesta annetun lain (481/1995) mukaisen vuokrasopimuksen. Asumiskuluista vastaa asiakas. 

4.1.1 Tehostettu palveluasuminen 

Luvanvarainen tehostettu palveluasuminen on järjestetty palvelukeskuksessa omassa asunnossa tai 

vaihtoehtoisesti ryhmämuotoisena asumisena. Kaikilla asukkailla on oma asunto, wc ja keittiö.  

Ryhmäasunnossa on yhteiskeittiö, asunnoissa oma jääkaappi, mahdollisuus mikroaaltouuniin ja 

kahvin/vedenkeittimeen. 

4.1.2 Palveluasuminen 

Ilmoituksen mukainen palveluasuminen on järjestetty asumisena palvelukeskuksessa tai omassa 

asunnossa/Kuurojen Palvelusäätiö sr:n vuokraamassa, palvelukeskuksen lähettyvillä. 

Palvelukeskuksen ulkopuolella asuvat saavat apua palvelukeskuksesta nimetyltä ohjaajalta, joka myös 

vierailee asunnossa sovitusti. 
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4.1.3 Asumisen tukijaksot ja tilapäinen asuminen 

Järjestetään erillisen sopimuksen mukaisesti palvelukeskuksessa, joko siihen tarkoitukseen tarkoitetussa 

asunnossa (jaettu kaksio, kalustettu huone) tai mahdollisesti vapaassa asunnossa palvelukeskuksessa. 

4.2 Henkilökohtainen apu 

Asiakkaan yksilölliset tarpeet vaativat myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen apuun. 

Palvelusuunnitelmassa määritellään avun tarve. Osa kunnista ostaa palvelun Palvelukeskus Sampolalta, joka 

vastaa hallinnosta ja palkanmaksusta. Asiakkaalla on erillinen maksusitoumus henkilökohtaiseen apuun. 

Tiedot kirjataan asiakastietojärjestelmään ja kuntaa laskutetaan kuukausittain toteutuneiden tuntien 

mukaan. 

4.3 Kotiin annettavat palvelut 

Kotiin annettavat palvelut tarkoittavat ohjausta ja neuvontaa asiakkaille vaikeissa asioissa, tätä voidaan 

myöntää joko henkilökohtaisena apuna tai kotihoitona. Kotihoidossa huomioidaan myös terveyden- ja 

sairaanhoito. Palvelua annetaan arkisin klo 8–16 välisenä aikana palvelusuunnitelman mukaisesti. Asiakkaalla 

ei ole palveluasumisen päätöstä. 

4.4 Päivätoiminta 

Päivätoiminta tukee ikääntyneiden viittomakielisten itsenäistä selviytymistä omassa kodissa. 

Päivätoiminnassa jaetaan tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista. Ryhmien ohjelmat sisältävät virkistävää 

vertaistoimintaa, liikuntaa, kulttuuria, pelejä, kädentöitä ja retkiä. Eri alojen asiantuntijat ja esiintyjät 

vierailevat ajoittain ryhmissä. 

Palvelukeskus Sampolassa palveluun kuuluu yksi päivätoimintaryhmä; Kotiväylän päivätoiminta ikääntyneille 

viittomakielisille. 

Viittomakielisistä eläkeläisistä koostuva päivätoimintaryhmä kokoontuu viikoittain torstaisin Sampolassa. 

Ryhmän toimintaan osallistuu noin. 12 henkilöä. Päivätoimintaa vetää kaksi ohjaajaa. 

4.5 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. 

Sampolan palvelukeskuksessa on myös työkeskus. Työkeskus tarjoaa työtä ja työtoimintaa kuuroille ja 

kuurosokeille. Työkeskus Sampola on Suomen ainoa viittomakielinen työkeskus. Suurimmalle osalle 
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työkeskuksen työntekijöistä on heidän kotikunnistaan saatu maksusitoumus ja osasta saadaan palkkatukea 

työvoimahallinnon kautta. Työkeskuksessa on työssä myös muutama kuuleva työntekijä, lähinnä siksi, ettei 

heidän tehtäväänsä ole löytynyt kuuroa henkilöä. Osa työntekijöistä saa palkkaa ja osa toimintarahaa. 

Työkeskuksessa voi työskennellä oppisopimuksella ja olla työkokeilussa tai -harjoittelussa. Otamme vastaan 

myös kuulevia työharjoittelijoita oppilaitoksista lähinnä erityisoppilaita. 

Valtaosa työkeskuksen työntekijöistä asuu palvelutalossa ja osa Sampolan tukiasunnoissa kaupungilla. Osa 

työntekijöistä ei kuulu palveluasumisen piiriin, vaan he käyvät töissä Hämeenlinnassa tai lähialueilla 

sijaitsevista kodeistaan. 

Työkeskus Sampolassa on neljä työosastoa; kirjansitomo, harja- ja rottinkityö, huonekalujen verhoomo ja 

entisöinti sekä toimintaosasto. Osa työkeskuksen työntekijöistä tekee keittiö- ja siivoustyötä. Kullakin 

osastolla on työvalmentaja/ohjaaja, joka vastaa osastonsa toiminnasta. Työvalmentajat hoitavat myös 

asiakassuhteet osastonsa tuotteita ostaviin tahoihin, tilaavat tarvittavat raaka-aineet ja tarvikkeet sekä 

hinnoittelevat tuotteet ja palvelut. 

Yhteistyössä Hämeenlinnan työvalmennus säätiö Luotsin kanssa on mahdollista myös suorittaa 

keittiöharjoittelua ja opiskella keittiö alaa. 

Työkeskuksessa noudatetaan työkeskuksia ja sosiaaliseksi yritykseksi muuttuneita työkeskuksia koskevaa 

työehtosopimusta. 

Työtoimintaosastolla ylläpidetään ja kuntoutetaan asiakkaiden fyysistä-, psyykkistä- ja sosiaalista 

toimintakykyä. Tavoitteena on, että asiakkaan omatoimisuus lisääntyy, elämänhallintataidot vahvistuvat ja 

elämänlaatu paranee. Toiminnan avulla tuetaan osallistujien normaalia päivärytmiä ja arjen hallintaa. 

Työtehtävät liittyvät kierrätystekstiilin käsittelyyn. 

Viikko-ohjelmassa on pyritty huomioimaan asiakkaan kokonaisvaltainen toimintakyvyn ja kuntoutuksen 

tukeminen. Toiminta sisältää mm: 

o työtehtäviä / askartelua / kädentaitoja 

o liikuntaa ja ulkoilua (kävelylenkit ja kuntosaliharjoittelu) 

o pelejä, (lautapelit, liikunnalliset pelit ja leikit) 

o kodinhoitoa ja arkiaskareita (siivous ja pyykkihuolto, kaupassa käynti) 
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Työtoiminnasta vastaa 

Vastaava työvalmentaja 

Kimmo Uschanoff 

050 375 0051 

kimmo.uschanoff@kpsaatio.fi 

5. Hyvinvointia, 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 Sampolassa tuetaan asiakkaan kommunikaatiota ja sosiaalista vuorovaikutusta monin eri 

tavoin. Useat asiakkaat osallistuvat työhön tai työtoimintaan. Yhteisö on viittomakielinen ja kommunikointi 

työn ohjauksen suhteen tapahtuu viittomakielellä. Työosastoilla on säännölliset omat työpaikkapalaverit, 

joissa keskustellaan työyhteisöön ja työntekoon liittyvistä asioista. Työnteon lomassa ja työhön liittyvät tauot 

mahdollistavat keskustelun viittomakielisessä vertaisryhmässä. Toimintaosaston viikko-ohjelmaan kuuluu 

kolme viittomakielen uutisryhmää, joissa tuetaan viittomakielistä informaatiota ja vuorovaikutusta omalla 

kielellä. 

Palvelutalossa iltaisin tapahtuva kerhotoiminta mahdollistaa harrastamisen vertaisryhmässä. Vertaisryhmä 

mahdollistaa kommunikoinnin omalla äidinkielellä sekä vahvistaa sosiaalista vuorovaikutusta. Ryhmässä 

toimiminen lisää osallisuutta ja tiedonsaantia omalla äidinkielellä sekä ehkäistään syrjäytymistä. 

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. 
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5.3 Ulkoilu ja liikunta 

Kuurojen Palvelusäätiö sr:n visio on tukea kuurojen ja kuurosokeiden sujuvaa arkea ja hyvää elämää. 

Monimuotoiseen ja toimintakykyä tukevaan arkeen kuuluu riittävä ulkoilu ja liikunta. 

Palvelukeskus Sampolassa asiakkaiden ulkoilu ja liikunta on järjestetty seuraavalla tavalla: 

Palvelutalon toimintaa ohjaa viikko-ohjelma, joka määrittelee kunkin päivän tehtäviä. Viikko-ohjelman 

noudattaminen helpottaa ohjaajien töiden ja ajankäytön organisointia, ja luo asiakkaille rutiineja esimerkiksi 

harrastamiseen. Maanantait ja perjantait ovat pääosin varattu asiakkaiden kauppa-asioille. Ohjaajat käyvät 

kaupassa niiden asiakkaiden kanssa, jotka tarvitsevat tai toivovat apua asioinnista selviytymiseen. 

Tiistaisin on liikuntapäivä. Kuurosokeat asiakkaat tai apuvälineitä liikkumiseen käyttävät asiakkaat 

huomioidaan yksilöllisesti. Liikuntapäivänä on järjestettyä liikkumista, esim. kävelyä, kuntosaliharjoituksia tai 

toimintarataa. Usein kävelyä varten nimetään vastuuasiakas, joka kutsuu ihmiset koolle ja miettii reitin. 

Tiistaisin osa palvelukeskuksen asiakkaista lähtee ohjaajan avustuksella pelaamaan sulkapalloa Jyrätien 

palloiluhallille. Kerran kuukaudessa käydään keilaamassa Hämeenlinnan keilahallilla. 

Torstaisin kokoontuu vapaa-ajankerho. Kerhoiltojen sisältö koostuu asiakkaiden itsensä esittämistä 

ehdotuksista, jotka vastuuohjaaja kokoaa kevät- ja syyskauden ohjelmaksi. Toiminta tapahtuu pääosin 

kerhohuoneella, mutta myös reissuja tehdään mahdollisuuksien mukaan. Hämeenlinnassa ja lähialueilla on 

käyty museoissa ja tutustumiskäynneillä erilaisissa paikoissa, esimerkiksi tutustumassa pelastuslaitoksen 

kalustoon. Kerhohuoneella järjestetään bingoa, elokuva- ja kokkaus-iltoja ja usein hyödynnetään Sampolan 

grillauskatosta makkaranpaistoon tai lettujen tekoon. Erilaiset juhlapäivät huomioidaan kerhon ohjelmassa. 

Kerhoiltana on myös saatu tukihenkilöitä tai säätiön toisen toimipisteen asiakkaita vieraiksi. 

Viikonloppuisin voidaan asiakkaiden niin halutessa ulkoilla, käydä kahvilassa, kylpylässä tai uimahallissa tai 

muutoin viettää aikaa yhdessä. 

5.4 Apuvälineiden käytön tukeminen 

Palvelutalossa asuvien asiakkailla henkilökohtaisten apuvälineiden tarve määritellään 

palvelusuunnitelmassa. Apuvälineet hankitaan asiakkaiden kotikuntien perusterveyden tai 

sosiaalipalveluiden kautta riippuen apuvälineestä. 

Apuvälineistä vastaava henkilö on: 

Maritta Ilola 

puhelinnumero 040 741 1545 
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maritta.ilola@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. 

Palvelukeskuksessa kaikki ateriat toimitetaan ostopalveluna Hämeenlinnan työvalmennussäätiö Luotsilta. 

Kaikki ateriat valmistetaan Palvelukeskus Sampolan keittiössä. Ateriat nautitaan palvelukeskuksen 

ruokailutilassa samoin aamu- ja iltapala. Aamu- ja iltapala tarjoillaan osalle asukkaita ja osa hankkii 

tarvikkeet itse ja nauttii ne omassa asunnossaan. 

Palvelukeskus Sampolan aterioiden ravintoainepitoisuuksia arvioidaan säännöllisesti. 

5.6 Hygieniakäytännöt 

Siisti ja hygieeninen toimintaympäristö luo perustan varsinaisen palvelun tuottamiselle. Sampolassa on 

erillinen siivousohjeisto. Työkeskuksessa siivouksesta vastaa asiakkaat ja siihen työhön opastettu ryhmä. 

Yöohjaajilla on omat siivoustehtävänsä. Siivousaineiden varasto on kirjansitomon viereinen siivouskeskus. 

Siivouskeskuksessa on vihko, johon haetut aineet ja tarvikkeet merkitään. Jätteet lajitellaan ohjeiden 

mukaisesti. Asiakas huoneiden siivouksesta vastaavat asiakkaat ja ohjaaja. Loma-aikoina siivouksen hoitaa 

ulkopuolinen toimija/työkeskuksen työntekijät. 

Käsipyyheautomaatit ja saippua-annostelijat ovat vuokralaitteita. Automaattien ja annostelijoiden huollosta 

on sovittu erikseen. 

Työvaatteiden ja Sampolan muun pyykin hoitaa työkeskuksen työntekijä. Ohjaajat auttavat tarvittaessa 

pyykin huollossa. 

Hygieniapalveluiden vastuuhenkilö on: 

Henkilön Eve Friman 

Osoite Brahenkatu 26, 13100 Hämeenlinna 

puhelinnumero 044 762 6893 

eve.friman@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 
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päivitetään säännöllisesti. Palvelukeskuksessa on ohjeistus kiireellisen sairaalahoidon järjestämiseksi (Liite 9) 

ja yllättävien kuolemantapausten varalta (liite 10). 

Palvelukeskus Sampolassa asiakkaiden terveyden ja sairaanhoidosta on huolehdittu seuraavalla tavalla: 

Kiireetön sairaanhoito; Asiakkaita käytetään lääkärissä vuosittaisilla kontrollikäynneillä tai tarpeen mukaan. 

Kontrollikäynnit hoidetaan Viipurintien terveysasemalla tai tukiasiakkaan oman terveyskeskuksen piirissä. 

Päivystyskäynnit tehdään tarpeen mukaan Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Asiakkaan niin toivoessa 

voidaan lääkärikäyntejä sopia myös yksityisille lääkäriasemille. Sampolan asiakkaista muutama kuuluu 

erikoissairaanhoidon piiriin. Näille käynneille tulee säännöllisesti kutsut postitse. 

Kiireellinen hoito; Jos asiakas tarvitsee välitöntä lääkärin hoitoa, tulee virka-aikana ottaa ensimmäiseksi 

yhteys omaan terveysasemaan ja yrittää saada asiakas näin hoitoon. Jos lääkäriaikoja ei saa, ja asiakkaan 

tilanne niin vaatii, tulee asiakas huolehtia yhteispäivystykseen. Yhteispäivystys sijaitsee Kanta-Hämeen 

keskussairaalalla. Akuuttien sairastapausten hoitaminen ja niiden järjestely on aina vuorossa olevan ohjaajan 

vastuulla. 

Lääkäriä voi konsultoida myös puhelimitse, jolloin lääkäri määrittelee hoidon tarpeen. 

Hammaslääkäri; Asiakkaiden hammastarkastuksista huolehditaan aina tarpeen mukaan. Omaohjaajan 

tehtävä on huolehtia siitä, että asiakkaan säännöllinen suu- ja hammashoito toteutuu. Suurin osa asiakkaista 

käy yksityisillä hammaslääkäriasemilla, osa kunnallisessa hammashoitolassa. 

Näöntarkastukset; Asiakkaiden näöntarkastuksista huolehditaan aina tarpeen mukaan. Silmälaseja käyttävät 

asiakkaat käyvät säännöllisissä näöntarkastuksissa optikolla tai silmälääkärillä. Muille asiakkaille varataan 

näöntarkastus tarpeen vaatiessa. 

Muut säännölliset seurannat, kuten mammografia, papa-koe, tahdistimen tarkistus, uniapneamaskikontrolli 

yms. huolehditaan sitä mukaa kuin kutsuja näihin tulee. 

Asiakkaiden terveyden- ja sairaudenhoidosta vastaava henkilö on 

Vastaava ohjaaja 

Maritta Ilola 

Brahenkatu 26, 13100 Hämeenlinna 

puhelinnumero 040 741 1545 

maritta.ilola@kpsaatio.fi 



 

 

 

18 

 

5.8 Asiakkaiden lääkehoito 

Palvelukeskus Sampolassa asiakkaiden lääkehoito toteutetaan yhteistyössä Kaurialan apteekin kanssa. 

Palvelutalon asukkaista suurin osa on mukana annospussijakelussa, jossa lääkkeet toimitetaan kahden viikon 

välein palvelukeskukseen. 

Palvelukeskuskohtainen lääkehoitosuunnitelma (Liite 11) sisältää tarkemman kuvauksen lääkehoidon 

toteutuksesta mm. lääkehoidon toimintatavat, lääkehoidon osaamisen varmistamisen ja ylläpitämisen, 

henkilöstön vastuut, lupakäytännöt sekä dokumentoinnin ja tiedonkulun. 

Lääkehoidon vastuuhenkilöt ovat 

Ohjaaja 

Taru Palviainen 

Brahenkatu 26, 13100 Hämeenlinna 

puhelinnumero 040 823 1445 

taru.palviainen@kpsaatio.fi 

5.9 Asukkaiden rahavarojen hoito  

Kuurojen Palvelusäätiö sr:n johtoryhmä on 26.4.2001 antanut yleisohjeen asiakkaiden rahavarojen 

hoitamisesta. 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 asiakkaan raha-asioiden hoidosta on Liitteenä 13. 

Palvelukeskuksissa säilytetään tarpeen vaatiessa asukkaiden käteisvaroja. Palvelukeskus Sampolassa 

noudatetaan Kuurojen Palvelusäätiö sr:n yleisohjetta asiakkaiden rahavarojen hoidossa. Osana työtämme on 

yhteistyö edunvalvojien kanssa; yhteyttä edunvalvojiin pitää asiakkaan omaohjaaja tai vastaava ohjaaja 

yhdessä asiakkaan kanssa. 

5.10 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

Palvelukeskuksen yhteistyöverkostot ovat moninaiset. Teemme yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: 
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Kunnat 

Hämeenlinnan terveyskeskus 

Kanta Hämeen-keskussairaala 

HUS 

Omaiset  

Oppilaitokset, harjoittelupaikat, asiakkaiden opiskelu 

Oppisopimustoimistot 

Järjestöt:  

Kuurojen Liitto, Suomen Kuurosokeat, Sininauha, Setlementti, Hämeenlinnan työvalmennus Luotsi- Säätiö 

Yritykset, alihankinta työt, palvelujen myynti 

Tarkoituksena on turvata monipuoliset palvelut ja työmahdollisuudet asiakkaille. 

6. Henkilöstö 

6.1 Henkilöstörakenne  

Kuurojen Palvelusäätiö sr:ssä 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 Sampola henkilöstörakenne on kuvattu liitteessä 14. 

6.2 Sijaisten käyttö 

Kuurojen Palvelusäätiö sr:ssä 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. 

6.3 Rekrytointi 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Kuurojen Palvelusäätiö sr:n strategiassa määritelty yhdeksi 

perustehtävän toteuttamisen lähtökohdaksi. Rekrytointia tehtäessä kiinnitetäänkin erityistä huomiota 
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hakuprosessiin, sen kattavuuteen ja sisältöön sekä työntekijäehdokkaiden haastatteluun. Hyvin suunniteltu 

ja valmisteltu rekrytointiprosessi kasvattaa onnistuneen henkilöstövalinnan todennäköisyyttä. 

Rekrytointia kuvataan yksilöidymmin liitteenä 15 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.  

Perehdyttämistä on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä 15. 

6.5 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on Kuurojen Palvelusäätiö sr:ssä strategian toteuttamisen kulmakiviä. 

Henkilöstön vuorovaikutusosaaminen, ohjaustaidot ja työturvallisuusosaaminen ovat jatkuvan päivityksen 

kohteena. Kuurojen Palvelusäätiö sr:ssä on laadittu koulutussuunnitelma osaksi henkilöstöohjelmaa. 

Koulutussuunnitelma on tämän asiakirjan liitteenä 15. 

7. Toimitilat 

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. 

7.1 Kuvaus palvelukeskuksen tiloista 

Palvelukeskus Sampolan tilat muodostuvat palvelutalosta ja työkeskuksen työtiloista lisäksi on yhteinen 

ruokasali, toimistotiloja sekä verstasmyymälä. Palvelutalossa on 19 asuntoa ja yksi seitsemän asuinhuoneen 

ryhmäasunto yhteiskeittiöllä, sekä tukiasuntoja palvelukeskuksen läheisyydessä. Työkeskuksen puolella on 

viisi erillistä työosastoa. 

Rakennuksessa on huomioitu kuurosokeiden tarpeet. 

Värit, materiaalit ja valaistus on valittu näköongelmien helpottamiseksi. Valoja voidaan säädellä tarpeen 

mukaan, asuntojen ikkunat ovat pohjoiseen päin. Häikäisyjä estävät myös ikkunan yläpuolelle rakennettu 

lippa sekä sälekaihtimet tai rullaverho. 
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Ympäristömme on tavallisesti melko väritön. Hahmottamisen helpottamiseksi on sisätiloissa käytetty vahvoja 

värejä. Kuurosokea tarvitsee vahvoja kontrasteja voidakseen erottaa esineet, portaat, ovet, kahvat jne. 

toisistaan. Vaihtelevat materiaalit seinissä ja lattioilla kertovat uuteen tilaan astumisesta. Maalatut pinnat 

eivät kiillä, koska se aiheuttaisi sokaistumista. 

Palvelukeskus Sampolassa käytössä olevat kulun valvontalaitteet ja niiden käytön periaatteet. 

Kameravalvonnan tarkoituksena on turvallisuuden ja omaisuuden suojan varmistaminen. Tietoa saadaan 

kameroista, joita on sijoitettu Palvelukeskuksen ulko- ja sisätiloihin. 

1 videotallennin (NVR, verkkovideotallennin) 

Master-tallennin (yksi tallentimista) 

Asiakasohjelmat: 

System Manager 

Workstation 

WebClient (valinnainen) 

DVR- tai NVR-tallentimet tallentavat videota analogisilta tai IP-kameroilta ja kirjoittavat sen kiintolevyille. 

Järjestelmää käytetään paikallisesti tai etäkäytöllä asiakasohjelmien avulla: System Manager, Workstation ja 

WebClient. 

System Manager käytetään järjestelmän hallintaan ja ohjaukseen ja Workstation ja WebClient käytetään 

järjestelmän operointiin, eli reaaliaikaisen ja tallennetun materiaalin tarkastelemiseen ja viemiseen. Niitä 

käytetään myös laitteiden, kuten PTZ-kameroiden ja I/O-laitteiden, operointiin. 

Valvontakameroita voi seurata ja tallenteita hakea tietokoneelta joka on suojattu salasanoin. 

Kulunvalvontaa suoritetaan myös Esmikko-kulunvalvontajärjestelmällä, jolla pystytään määrittelemän 

asukkaiden pääsy muihin tiloihin (omat saunavuorot). Kulunvalvonnalla määritellään myös työkeskuksen 

työaikaseuranta (määrittelee toimintarahan ja palkanmaksun perusteen). 

Palveluasunnon asiakkailla on mahdollisuus hälyttää apua vuorokauden jokaisena tuntina, asiakkaalla on 

henkilökohtainen hälytin. Hälytys todennetaan äänimerkein ja ilmoitustaulun vilkkuvaloin. Hälytys tuleen 

myös ohjaajien puhelimiin jossa hälytys soi ja värisee. Hälyttimien toimintakunto tarkastetaan ohjaajien 

toimesta säännöllisesti (kerran kuukaudessa). Selvitys tiloista ja asuinhuoneista on liitteenä 16. 

Hälytyslaitteiden toiminnasta vastaa  

Vastaava ohjaaja 
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Maritta Ilola 

Brahenkatu 26, 13100 Hämeenlinna 

puhelinnumero 040 741 1545 

maritta.ilola@kpsaatio.fi 

7.2 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Palvelukeskus Sampolassa käytettävät terveyshuollon laitteet ja tarvikkeet ovat pääsääntöisesti asiakkaiden 

henkilökohtaisia laitteita (verensokerimittari, cpap-laite) ja tarvikkeita (vaipat). Yhteiskäytössä olevia 

laitteita ovat verenpainemittari, istuinvaaka ja kuumemittari. Palvelukeskus Sampola huolehtii asiakkaiden 

perushoitoon liittävistä tarvikkeista, kuten suojahansikkaat, pesulaput sekä patjansuojukset. 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö on: 

Vastaava ohjaaja 

Maritta Ilola 

Brahenkatu 26, 13100 Hämeenlinna 

puhelinnumero 040 741 1545 

maritta.ilola@kpsaatio.fi 

8. Omavalvonnan seuranta 

8.1 Omavalvonnan organisointi 

Palvelukeskuskohtaisen omavalvonnan vastuuhenkilöinä toimivat johtaja, vastaava ohjaaja, vastaava 

työvalmentaja. He vastaavat oman palvelukeskuksensa omavalvontasuunnitelman päivittämisestä, 

seurannasta ja viestinnästä henkilöstölle. 

Palvelujohtaja koordinoi omavalvontasuunnitelman säätiötasoista kokonaisuutta. Hän vastaa 

omavalvontaprosessin ohjauksesta ja neuvonnasta, sekä omavalvontasuunnitelman säätiötasoisesta 

ylläpidosta. Omavalvonnan kokonaissuunnittelu toteutetaan yhteistyössä laajennetun johtoryhmän ja 

Kuurojen Palvelusäätiön asiantuntijoiden kanssa. 

9. Laadunhallinta 

Kuurojen Palvelusäätiö sr:n 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 
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asukkaiden ohjaustyön tueksi, esimerkkinä toimintasuunnitelma haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan 

kohtaamiseen. 

9.1 Sidosryhmien rooli laadunhallinnassa 

Kuurojen Palvelusäätiö sr:n 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 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 käytettään ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi silloin, kun asiakas on tuonut esille 
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tyytymättömyyden saamaansa palveluun. Asiakaspalaute käsitellään palvelukeskusten esimiesten toimesta 

kahden viikon kuluessa ja tieto palautteen käsittelystä toimitetaan asiakkaalle käsittelyn jälkeen 

mahdollisimman pian. 

Asiakaspalautelomake on liitteenä 17. 
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Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen 

Hämeenlinnassa 31.5.2018 

    

Pekka Vihanto 

   Palvelukeskus Sampolan johtaja 

 

 

   Jouni Riihimäki 

   palvelujohtaja 

 

 


