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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

 

Yksityinen palveluntuottaja 

Nimi   Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö sr 

Y-tunnus   1466522-2 

Kunnan nimi   Lahti 

Kuntayhtymän nimi  Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

Sote-alueen nimi  Päijät-Häme 

 

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi   Kannuskadun palvelukeskus 

Katuosoite   Kannuskatu 6  

Postinumero  15830  

Postitoimipaikka  Lahti 

Sijaintikunta yhteystietoineen Lahti 

www.lahti.fi  

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä:  

Tehostettu palveluasuminen ja vaativa tehostettu palveluasuminen, Mielenterveys- ja päihdekun-

toutujat, 57 asukaspaikkaa, yksi tilapäispaikka    

    

Esimies   Jenni Mettälä 

Puhelin   040 184 6068  

Sähköposti  jenni.mettala@mente.fi 

 

 

 

 

 

 

http://www.lahti.fi/
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Toimintalupatiedot  

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa 

harjoittavat yksiköt)  

9.3.2009 

Palvelu, johon lupa on myönnetty  

Ympärivuorokautinen palvelutoiminta 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat - 

Ostopalvelujen tuottajat - 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen palvelu-

jen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

             

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

 Kyllä  Ei 

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Mente Palveluiden tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja tukea sekä kehittää mielenterveys- 

ja päihdetyötä. Mente Palveluiden tarkoituksena on myös osallistua uusien kuntouttavien toiminta-

muotojen kehittämiseen ja työskennellä avohoidossa olevien mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden 

psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi.  

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Mente Palveluiden arvot ovat osallisuus, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus.  Mente Palvelut vahvistaa 
osallisuutta sekä edistää vastuullisuutta ja yhdenvertaisuutta omalla toiminnallaan.   
        
Käytännössä Mente Palvelut vahvistaa osallisuutta tukemalla asiakkaidensa oman elämän haltuun-
ottoa. Vastuullisena toimijana Mente Palvelut edistää sekä asiakkaiden että henkilöstön osallistu-
mista Mente Palveluiden päätöksentekoon ja kantaa omasta toiminnastaan laaja-alaisesti sosiaa-
lista vastuuta. Mente Palveluiden toimintaa ohjaavat keskeisesti kestävän kehityksen ja yhdenver-
taisuuden periaatteet.  
 

Mente Palveluiden toiminta perustuu HA(LL)USSA HYVÄ ELÄMÄ -ajattelulle, joka tarkoittaa sitä, 

että toipuminen ja oman elämän haltuun ottaminen on aina muuttuva ja yksilöllinen prosessi. Henki-

lön toipuminen mielenterveyden häiriöistä tai sairauksista on matka, jonka varrella ihminen löytää 

uuden merkityksellisen elämän ja sairaudestaan erillisen identiteetin – uuden minäkuvan.  
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Mente Palveluiden palvelulupaukset ovat: 

• Mente Palvelut on voittoa tavoittelematon, yhteiskunnallinen yritys. Toimintamme tavoitteena 

on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia, kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja tuottaa yhteis-

kunnallista hyvää. Mahdollinen voitto ohjataan suoraan toimintaan ja sen kehittämiseen. 

 

• Sinun unelmistasi ja toiveistasi tulee yhteisiä tavoitteitamme ja työskentelemme yhdessä nii-
den toteuttamiseksi. Kannustamme sinua löytämään ja toteuttamaan niitä sekä kokeilemaan 
uusia asioita elämässäsi. 

 

• Sinun näkemyksesi ja kokemuksesi on yhteistyömme lähtökohta. Kuulemme sinua ja 
olemme kiinnostuneita sinun tarinastasi sellaisena kuin haluat sen kertoa. 

 

• Sinä olet tärkeä juuri sellaisena kuin olet. Puhumme kanssasi, emme sinusta. Tuemme sinua 
löytämään merkityksellisiä rooleja ja toimintamahdollisuuksia lähiyhteisöissä ja yhteiskun-
nassa kansalaisena. Saat vertaistukea ja voi toimia vertaistukena halutessasi. 

 

• Sinä päätät. Etsimme yhdessä tietoa, pohdimme kanssasi päätösten seurauksia ja autamme 
sinua vaihtoehtojen löytämisessä. 

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

 

RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Riskinhallintaan kuuluu suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai 

minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatko-

toimien toteuttaminen. Mente Palveluilla riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alu-

eille. Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriit-

tiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa.  

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmassa on kuvattu asumiseen ja asukasturvallisuuteen kuuluvat 

keskeisimmät riskit ja niiden hallintakeinot. Omavalvonta perustuu riskienhallintaan, jossa palveluun 

liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtien uhkia arvioidaan monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun 

näkökulmasta. Riskienhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, 

jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakas-

turvallisuuteen liittyviä huomioita ja epäkohtia.  

 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Mente Palveluilla toimii työsuojelutoimikunta, jonka yhtenä tehtävänä on kehittää ja arvioida henki-

löstöön liittyvää riskienarviointia sekä työturvallisuuskäytänteitä.  Mente Palveluiden yksikkökohtai-

set riskiarvioinnit toteutetaan vuosittain IMS-toiminnanohjausjärjestelmän riskityökalulla THL:n 
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Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen -oppaan mukaisesti.  Riskien arviointi tehdään 

esimiehen ja turvallisuustyötyhmän (8 henkilöä) yhteistyönä vuosittain sähköisellä riskienarvioinnin 

työkalulla. Työkalun avulla arvioidaan 78 riskiä seitsemällä eri osa-alueella: 

- toimintariskit 

- asiakasriskit 

- henkilöriskit 

- psykososiaaliset riskit 

- toimitilariskit 

- yksikköön kohdistuvat ulkoiset riskit 

- ulkopuolisiin kohdistuvat riskit 

 

Riskienhallinnan työnjako 

Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että 
työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden 
varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asen-
neympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskinhallinta vaatii ak-
tiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, 
omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.   
  
Turvallisuuslaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimintavarmuus testataan omavalvontaohjeiden mu-
kaisesti kerran kuukaudessa. Muiden laitteiden toiminnan testaus on järjestetty yksikön turvallisuus-
suunnitelman mukaisesti. Palvelukeskuksessa on tehty turvallisuusselvitys, joka on toimitettu alueen 
palo- ja pelastusviranomaisille. Työntekijöille järjestetään alkusammutuskoulutus säännöllisesti vä-
hintään kolmen vuoden välein yhteistyössä alueen pelastuslaitoksen kanssa. Yksikön perehdytys-
suunnitelman mukaisesti kaikki uudet työntekijät ja opiskelijat perehdytetään yksikön turvallisuusoh-
jeisiin ja -laitteisiin.   
  
Yksikköön on nimetty henkilöitä (8), joiden vastuualueeseen kuuluu turvallisuussuunnitelman mu-
kaisista testauksista huolehtiminen ja havaituista puutteista, epäkohdista ja riskitekijöistä informoi-
minen esimiehelleen. Sprinkleri- ja paloilmaisinlaitteiden toimivuuden testauksesta, huollosta ja kor-
jauksista vastaa kiinteistön omistaja Lahden vanhusten asuntosäätiö.   
  
Kannuskadun palvelukeskuksessa turvallisuuskoulutusta järjestetään vuosittain vähintään 3h / 
työn-tekijä. Turvallisuuskoulutukseen kuuluu yksikön ohjaajille suunnattu turvallisuuskävely, joka on 
turvallisuusasioiden ja ohjeiden kertaamista ja harjoittelua paikan päällä. Turvallisuuskävely ohjaa 
myös yksikkökohtaisten riskien kartoittamiseen ja riskikohtaisten toimintasuunnitelmien tekemi-
seen. Kannuskadulla ei toteuteta asukkaille rakennuksesta poistumisharjoituksia, koska kohde on 
varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla.  
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Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista: 

   

• Perehdytyksen prosessikuvaus ja -lomake  

• Palvelukuvaukset -ja puitesopimukset  

• Työsuojeludokumentit IMS-järjestelmässä 

• Turvallisuussuunnitelma, sisältäen riskien arvioinnin yhteenvedon 

• Turvallisuuskävelyohje  

• Kiinteistöjen turvallisuusohjeet  

• Poistumisturvallisuusselvitys  

• Palotarkastuspöytäkirja 

• Lääkehoitosuunnitelma 
 

Riskien tunnistaminen 

Käytössämme on sähköinen tapahtumailmoituslomake, joka täytetään tapaturman tai läheltä piti -

tilanteen sattuessa. Ilmoituslomakkeen avulla voi tehdä myös turvallisuushuomion tai turvallisuus-

aloitteen. Palveluasumisen tilaajaa informoidaan viipymättä (24 tunnin sisällä) asukkaan katoami-

sesta, kuolemasta tai sairaalahoitoon johtaneesta tapaturmasta. 

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen  

Tapahtumailmoitus ja läheltä piti -lomake lähetetään sähköisesti esimiehelle ja se käsitellään tapah-

tumasta riippuen heti tai seuraavassa työryhmäkokouksessa henkilöstön kanssa. Ilmoituslomakkeen 

avulla voi tehdä myös turvallisuushuomion tai turvallisuusaloitteen. Asiakkaisiin liittyvät tapahtumail-

moituslomakkeet toimitetaan esimiehen kautta palvelujohtajalle ja henkilöstöön liittyvät työsuojelu-

päällikölle. Tapahtumailmoituksesta keskustellaan myös asiakkaan ja tarvittaessa omaisen 

kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai 

omaista informoidaan korvausten hakemisesta. 

Mentellä on myös käytössä kriisiavun järjestämismalli, jonka mukaan kriisitilanteissa toimitaan. Malli 
on nähtävillä yksiköissä ja IMS-järjestelmässä.  
 

Korjaavat toimenpiteet 

  
Tarvittavat epäkohdat korjataan tilanteen vaatimalla tavalla ja tarvittaessa yhteistyössä paikallisen 

palo- ja pelastustoimen, työsuojeluviranomaisen, työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon tmv. toi-

mijoiden kanssa. Tarvittaessa laaditaan henkilökunnalle ja asiakkaille toimintaohjeet epäkohtien 

poistamiseksi. Työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja työterveyshuolto tekevät säännöllisesti 

työpaikkakäynnit ja selvittävät mahdolliset työpaikan turvallisuusriskit ja epäkohdat.  

Korjaavat toimenpiteet päivitetään riskien arviointiin, yksikön ohjeisiin ja tarvittaessa omavalvonta-

suunnitelmaan. Korjaavia toimenpiteitä arvioidaan vähintään vuositasolla. SHQS-laadunhallintaoh-

jelma on yksi väline toiminnan arvioinnissa. 

Korjaavat toimenpiteet voivat olla myös koulutusta tai hankintoja, jotka parantavat työturvallisuutta 

tai asukkaan turvallista arkea palvelukeskuksessa. 



  4.2.2022 
 

7 
 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Korjaavista toimenpiteistä informoidaan henkilöstöpalavereissa ja muutokset kirjataan yksikön toi-

mintaohjeisiin Teamsissa. Toimintaan liittyvien ohjeistusten muutokset päivitetään tarvittavilta osil-

taan myös Mente Palveluiden IMS-toiminnanohjausjärjestelmään, jonka avulla koko henkilöstöllä on 

käytössään ajanmukainen tieto toimintatavoista ja laadunhallinnasta. Yhteistyötahoille toimenpi-

teistä ilmoitetaan aina suullisesti tai kirjallisesti.   

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Oma valvonnan suunnitteluun ovat osallistuneet: 

Maria Borg, palvelujohtaja 

Jenni Mettälä, palvelukeskuksen johtaja 

 

Omavalvontasuunnitelma on laadittu Mente Palveluiden johdon sekä henkilökunnan yhteistyönä ja 

se toimii osana perehdytysohjelmaa. 

 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Maria Borg, palvelujohtaja  

p. 040 5347125, maria.borg@mente.fi 

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma katselmoidaan ja päivitetään kerran vuodessa sekä heti toiminnassa ta-

pahtuvien palvelun laatuun ja/tai asiakasturvallisuuteen liittyvien muutosten yhteydessä. 

 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yksikön yhteisissä tiloissa sekä Menten kotisivuilla 

(www.mente.fi).Viranomaismääräysten mukaan nähtävillä olevat dokumentit ovat nähtävissä yksi-

kön ilmoitustaululla.  

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Mente Palveluissa kuntoutusta toteutetaan  ja arvioidaan kuntoutusohjelman mukaisesti. Kuntoutus-

ohjelma on nähtävillä IMS-toimintajärjestelmässä. 
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Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tilaajan edustajan (esim. palvelukoor-

dinaattori) sekä tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. 

Mente Palveluissa toimintakyvyn ja kuntoutuksen vaikutusten mittaaminen perustuu kokonaisvaltai-

seen arviointiin, jossa käytetään erilaisia luotettavia arviointimenetelmiä ja mittareita monipuolisesti. 

Kokonaisvaltainen kuva asiakkaan toimintakyvystä ja kuntoutuksen vaikutuksista saadaan arviointi-

tuloksien tulkinnalla sekä yhdistämällä tähän asiakkaan verkostosta ja hänen läheisiltään saatu tieto 

hänen toimintakyvystään ja siihen vaikuttavista tekijöistä.  

Mente Palveluissa käytetään Muutoksen ruori -itsearviointimittaria. Asumispalveluissa on käytössä 

RAI-CMH psykiatrisen avohoidon toimintakykymittari. Muita käytössä olevia toimintakykymittareita 

käytetään tukemaan ja täydentämään Muutoksen ruorin ja RAI:n avulla saatuja tuloksia. Käytetyillä 

mittareilla saadaan tietoa asiakkaiden: 

- psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä 

- arjen- ja elämänhallinnan taidoista 

- sairauden kanssa selviytymisestä 

- hyvän ja oman näköisen arjen sekä elämän rakentamisesta sekä työhön ja opis-

keluun siirtymisestä. 

 

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Kannuskadun palvelukeskuksessa laaditaan jokaiselle asiakkaalle yhteistyössä asiakkaan itsensä, 

vastuuohjaajan, omaisten ja läheisten, sekä tilaajan ja muun verkoston kanssa kuntoutussuunni-

telma, jossa huomioidaan asiakkaan yksilölliset tuen tarpeet sekä hänen itse määrittelemät pääta-

voitteet ja lyhyen aikavälin tavoitteet. Kuntoutussuunnitelman laadinnassa käytetään tukena RAI-

CMH toimintakykymittaria sekä Muutoksen ruori -itsearviointimittaria, jonka avulla asiakas arvioi ti-

lannettaan ja toimintakykyään kahdeksan eri osa-alueen kautta sekä määrittelee itselleen sopivat 

muutostavoitteet. Kuntoutusuunnitelmaan liitetään asiakkaan tuen tarpeita ja tavoitteita vastaava yk-

silöllinen viikko-ohjelma, johon kuntoutumista tukeva toiminta perustuu. 

Kuntoutussuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti yhdessä 

asiakkaan ja vastuuohjaajan kanssa sekä vähintään puolen vuoden välein yhdessä asiakkaan, hen-

kilökunnan, omaisten ja läheisten, tilaajan tai muun kuntoutujan verkoston kanssa. Kuntoutussuun-

nitelman tavoitteiden seurantaa kirjataan asiakastietojärjestelmään (SofiaCRM) vuorokohtaisesti ja 

väliarviointia toteutetaan asiakkaan kanssa säännöllisesti. Asiakkaan tavoitteita arvioidaan jatkuvasti 

arkiympäristössä. Asiakkaalle ja tilaajalle toimitetaan kuntoutussuunnitelma ja RAI-CMH henkilöpro-

fiili ja sosiaalityöntekijän RAI-CMH tuloste. 

Työntekijät on perehdytetty RAI-CMH toimintakykymittarin ja Muutoksen ruori -itsearviointimittarin 

käyttöön. Asiakkaan vastuuohjaaja vastaa kuntoutussuunnitelman laatimisesta sekä säännöllisestä 

päivittämisestä yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan vastuuohjaaja huolehtii päivitetyn tiedon ja 

muutosten tiedottamisesta muulle työryhmälle ja kirjaa muuttuneet tiedot asiakastietojärjestelmään. 
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Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen  

Yleisenä periaatteena on, että asiakas asuu kotona, ei laitoksessa. Kaikissa asiakasta koskevissa 

toimissa huomioidaan asiakkaan vapaus päättää omista asioistaan sekä tuetaan siinä, että asiakas 

voi elää omannäköistään elämää. Asiakkaalle annetaan monipuolisesti tietoa, jotta hänellä on aito 

mahdollisuus tehdä valintoja sekä päätöksiä. Henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa 

asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea asiakasta oman kuntoutumisensa sekä arjen suunnitte-

luun.  

Kannuskadun palvelukeskuksessa jokaisella asiakkaalla on oma asunto, johon hänellä on avaimet. 

Kyseinen avain käy myös yksikön ulko-oveen. Henkilökunta ei mene asiakkaan asuntoon ilman asi-

akkaan lupaa, poikkeuksena vuokrasopimuksessa mainittu oikeus kiinteistöhuollon kannalta tarvit-

taviin tarkistuskäynteihin. Myös tällöin pyritään ensisijaisesti siihen, että asiakas olisi itse läsnä asun-

nossaan tarkistuskäynnin aikana. Mikäli asiakkaan asuntoon joudutaan menemään ilman asiakkaan 

lupaa, kirjataan käynti asiakastietojärjestelmään ja asiakasta informoidaan käynnistä.  

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan ja asiakkaan osallisuutta vahvistetaan kuntoutusproses-

sin kaikissa vaiheissa.  Asiakkaalla on mahdollisuus valita oma vastuuohjaajansa; asiakas ja vas-

tuuohjaaja arvioivat yhteistyönsä sujuvuutta yhtenä kuntoutussuunnitelman arvioitavana asiana. Jos 

vastuuohjaajan vaihto tulee ajankohtaiseksi voi asiakas valita uuden vastuuohjaajan sillä hetkellä 

käytettävissä olevista ohjaajista. Asiakas voi vaikuttaa lääkkeenottoaikoihinsa ja suunnitella oma 

päivä- ja viikko-ohjelmansa. 

 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 

 
Kannuskadun palvelukeskuksen toiminta perustuu aina asiakkaan kanssa yhdessä tehtäviin sopi-

muksiin. Tällaisia sopimuksia tehdään rahan käytöstä, tupakoinnin säännöstelystä tai ravitsemuksen 

(esim. dieetit, nesterajoitukset) hallinnasta. Tehdyt sopimukset kirjataan asiakastietojärjestelmään ja 

annetaan asiakkaalle itselleen. Kuntoutussuunnitelman arvioinnin yhteydessä käydään tehtyjä sopi-

muksia läpi ja arvioidaan niiden tarpeellisuutta. 

Kannuskadun palvelukeskus on päihteetön yhteisö ja asiakas sitoutuu päihteettömyyteen vuokraso-

pimusta allekirjoittaessaan. Henkilökunnalla on oikeus päihteiden käyttöä epäillessään tehdä asiak-

kaan läsnä ollessa asuntoon tarkistuskäynti ja takavarikoida mahdolliset päihteet. Takavarikointi kir-

jataan asiakastietojärjestelmään ja takavarikoidut, lailliset aineet luovutetaan asiakkaalle poismuu-

ton yhteydessä tai muun yksilöllisen sopimuksen mukaisesti.  

Palvelukeskuksen johtaja osallistuu aina keskusteluun asiakkaan kanssa sopimusten tarpeellisuu-

desta ja allekirjoittaa sopimukset. 

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Mente Palveluiden asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua 

ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioi-

tetaan eikä hänen ihmisarvoaan loukata. Mente Palveluiden yksiköt ovat syrjinnästä vapaita alueita 

ja syrjinnän ehkäisyn kehittäminen on kirjattu yhdenvertaisuussuunnitelmaan.  
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Kannuskadun palvelukeskuksessa kiinnitetään huomiota ja reagoidaan epäasialliseen tai loukkaa-

vaan käytökseen asiakasta kohtaan matalalla kynnyksellä. 

Mikäli työntekijä havaitsee asiakkaan epäasiallista kohtelua, on hänen ilmoitettava asiasta palvelu-

keskuksen johtajalle ilmoituslomakkeella. Lomake on IMS:ssä omavalvontasuunnitelmien liitteenä. 

Palvelukeskuksen johtaja käynnistää tarvittavat toimenpiteet epäkohdan poistamiseksi ja kirjaa asi-

asta käydyt keskustelut sekä asiakkaan, ilmoittajan että asianomaisen työntekijän kanssa.  

Jos keskustelut ja muut toimenpiteet eivät poista epäkohtaa, asiakkaalla tai hänen omaisellaan / 

läheisellään on oikeus tehdä ilmoitus ja kirjallinen selvityspyyntö epäkohdasta palvelukeskuksen joh-

tajalle. Palvelukeskuksen johtaja laatii kirjallisen vastineen asiasta ja vie asian tilaajan, johtavan so-

siaalityöntekijän ja Mente Palveluiden johdon (palvelujohtaja -> toiminnanjohtaja) tietoon.  

Kunnassa on nimetty sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on neuvoa asiakasta heidän asemaansa ja 

oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella muistutus pa-

lautetaan osoitteella: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kirjaamo, Keskussairaalankatu 7, 15850 

Lahti. Muistutus ohjautuu psykososiaalisten kuntoutuksen palvelujen tulosyksikköön, tulosyksikkö-

päällikölle.  

Mikäli epäkohta ei poistu, asiakas voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon tai Valviraan: Asiakas 

esittää käsityksensä asiasta kirjallisesti.  

Valvova viranomainen ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joihin se katsoo kantelun mukaan olevan aihetta. 

Valvontaviranomainen voi siirtää kantelun käsiteltäväksi siinä toimintayksikössä, jota kantelu kos-

kee. 

 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

Yhteisökokouksista sekä ryhmien, retkien ja tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat 

asiakas-työntekijäyhteisöt. Asiakkaat osallistuvat Mente Palveluiden kehittämiseen yhteisillä koulu-

tus- ja kehittämispäivillä. Asiakaslaatukysely toteutetaan kerran vuodessa. Työntekijöiden tehtävänä 

on mahdollistaa asiakkaiden kokemus yhteisöön kuulumisesta sekä tarjota jokaiselle asiakkaalle ta-

savertaiset mahdollisuudet vaikuttamiseen.  

Asiakkaille ja heidän omaisilleen suunnattuja yhteisiä tapahtumia järjestetään Kannuskadun palve-

lukeskuksessa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Omaistapahtumien suunnittelussa ja toteutuk-

sessa asiakkaat ovat aktiivisesti mukana.  

Omaisten antamaa palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Kannuskadun palvelukeskuksen asiakkaiden palautetta palveluasumisen laatukriteerien toteutumi-

sesta kerätään kerran vuodessa. Kyselylomakkeen pohjana käytetään MPNet-verkoston laatimaa 

asumisen laatusuositusten arviointilomaketta. Palvelukeskuksen johtaja laatii yksikön palautteista 

yhteenvedon. Yhteenveto käsitellään yhteisöittäin asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Yhteenvedon 

perusteella yksikköön valitaan kehittämiskohteet, sovitaan niiden toteutumisen aikatauluista, 
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toteuttamistavoista, työnjaosta ja vastuuhenkilöistä sekä arvioinnin aikataulusta. Yksiköiden tuloksia 

katselmoidaan myös asumispalveluiden tasolla ja tuloksia hyödynnetään palveluasumisen kokonais-

toiminnan kehittämisessä ja toiminnan suunnittelussa. 

Palautetta kerätään myös yhteisökokousten ja koko talon asiakkaiden kokousten yhteydessä suulli-

sesti sekä kirjallisesti. Edellä mainituissa kokouksissa käsitellään asiakaspalautteet, mahdollistetaan 

palautteista syntyvä keskustelu ja tehdään aloitteiden pohjalta yhteisiä päätöksiä. Palautteita hyö-

dynnetään myös seuraavan vuoden vuosisuunnitelman tekemisessä.  

Jokaisessa yhteisökokouksissa pyritään toteuttamaan vähintään yksi yhteisön jäsenen aloitteesta 

syntyvä päätös. Yhteisökokouksissa tehdyt päätökset kirjataan muistioihin ja pannaan toimeen vä-

littömästi päätösten jälkeen.  

Ryhmiin osallistuneilta asiakkailta kerätään palaute toimintakauden (kevät, kesä ja syksy) päätty-

essä. Palautteen yhteydessä asiakkailta pyydetään ehdotuksia ryhmien ja muun toiminnan kehittä-

miseen.    

 

Asiakkaan oikeusturva 

Asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asia-

kasta kohdellaan hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialli-

seen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen 

piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä 

muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tar-

vittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on 

käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. 

Muistutuksen vastaanottaja: 

Kannuskadun palvelukeskus 

Jenni Mettälä 

jenni.mettala@mente.fi, +358 40 184 6860 

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista: 

Sosiaaliasiamiehenä (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, 

Padasjoki, Pukkila ja Sysmä) toimii Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymään kuuluva: 

Sosiaaliasiamies Tarja Laukkanen 

Kirkkokatu 29 A, 15140 LAHTI 

044 729 7989 Puhelinaika ma-to klo 9–12 

sosiaaliasiamies@phhyky.fi 

Päivystysaika keskiviikkoisin 9–11 Palvelutorilla, kauppakeskus Trion 2. kerroksessa (Aleksanterin-

katu 18, Lahti). 

mailto:sosiaaliasiamies@phhyky.fi
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Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaista asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, 

avustaa muistutuksen teossa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuk-

sien edistämiseksi ja toteuttamiseksi, seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä sekä an-

taa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista: 

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu osoitteessa www.kuluttajaneuvonta.fi. 

Puhelimitse kuluttajaneuvojan tavoittaa: 

- suomeksi puh. 029 505 3050 (ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–15) 

Kun yksikön toimintaa koskeva muistutus, kantelu tai muu valvontapäätös tulee palvelukeskuksen 

johtajan tietoon, laati palvelukeskuksen johtaja kirjallisen vastineen asiasta ja toimittaa sen johtavan 

sosiaalityöntekijän, Mente Palveluiden palvelujohtajan ja toiminnanjohtajan tietoon. 

Palvelukeskuksen johtajan on käynnistettävä ilman aiheetonta viivytystä tarvittavat toimenpiteet epä-

kohdan poistamiseksi ja kirjattava asiasta käydyt keskustelut. Muistutukset käsitellään välittömästi. 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

a) Yksilöllinen tuki ja ohjaus 

Asiakasta tuetaan ja ohjataan yksilöllisesti kuntoutussuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden ja keino-

jen mukaisesti. Yksilöllisellä tuella ja ohjauksella voidaan edistää ja ylläpitää asiakkaan psyykkistä, 

fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, vahvistaa asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja, tukea asia-

kasta sairauden oireiden hallinnassa ja toipumisessa, tukea asiakasta omien vahvuuksien ja voima-

varojen löytämisessä sekä itselleen hyvän ja oman näköisen elämän rakentamisessa. 

Yksilöllistä tukea ja ohjausta asiakkaille antavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä tarvitta-

essa kokemusohjaajat. Asiakas saa omien tavoitteiden ja tarpeidensa mukaisesti yksilöllistä oh-

jausta ja tukea esimerkiksi: 

- itsestä huolehtimiseen (hygienia, vaatehuolto ja pukeutuminen, terveelliset elä-

mäntavat, ravitsemus, liikunta, lepo, terveydenhoito ja lääkehoito), 

- arjenhallintaan (kodinhoito, talouden hoito ja taloudellisten etuuksien hakeminen, 

paikalliset palvelut, kauppa- ja pankki ym. asioinnit, sähköisten palveluiden käyt-

täminen), 

- psyykkiseen hyvinvointiin (itsetuntemus, omat vahvuudet, itseluottamus ja toivo, 

itsenäinen päätöksenteko), 

- päihteettömyyteen (päihdetietous, päihteiden käytön haitat, puheeksiotto ja var-

hainen puuttuminen) 

- sosiaalisiin suhteisiin (suhteet omaisiin ja läheisiin, ryhmätoiminta, harrastukset, 

vapaa-ajan toiminta) sekä 

- opiskeluun, työhön tai muuhun itselle merkitykselliseen ajan käyttämiseen. 
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b) Ryhmämuotoinen tuki ja toiminta 

Asiakas osallistuu ryhmiin, joiden tavoitteet tukevat hänen omia tavoitteitaan ja tarpeitaan. Osallis-

tuminen ryhmätoimintaan sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelmassa. Ryhmä-

muotoisella toiminnalla voidaan tukea asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja, sairauden oirei-

den hallintaa ja toipumista, omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämistä sekä työhön tai opiske-

luun suuntautumista. Kuntoutumisen edistyessä tuetaan asteittaista opiskeluihin, työelämään tai va-

paaehtoistyöhön siirtymistä. Ryhmämuotoinen tuki ja toiminta sisältää 

- teemaryhmiä (ravitsemus, liikunta, ympäristö ja yhteiskunta), 

- toiminnallisia ryhmiä (rentoutus, kädentaidot, leivonta ja ruoan valmistus), 

- liikuntaryhmiä (ulkoilu, kuntosali, erilaiset jumpat, tanssi, uinti, palloilu), 

- virkistys- ja harrasteryhmiä (retket, elokuvat, taide- ja kulttuuritapahtumat, mu-

siikki, laulu, tanssi, pelit ja visailut), 

- ilmaisuryhmiä (ajatukset, tunteet ja muistot; kuvina, runoina, musiikkina ja keskus-

teluina), 

- vertaisryhmiin (vertaisuuteen perustuvia keskusteluryhmiä ja toiminnallisia ryh-

miä)  

- koulutuksellisiin ryhmiin (toipumisorientaatio, sairaudet, elämänhallinta). 

Ryhmämuotoisen toiminnan suunnittelu ja sisältö perustuvat asiakkaiden tarpeisiin sekä säännölli-

sesti asiakkailta kerättyihin palautteisiin. Ryhmätoimintakaudet ovat syksy, kevät ja kesä, joiden mu-

kaisesti rytmittyy ryhmätoiminnan suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Ryhmätoiminnan 

suunnittelusta, ohjaamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä vastaavat sosiaali- ja terveysalan am-

mattilaiset yhdessä asiakkaiden, omaisten ja läheisten sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

 

c) Yhteisöllinen tuki ja toiminta 

Kuntoutuminen ei tapahdu tyhjiössä, vaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ihminen tarvitsee 

kuntoutumiseen ympäristöä, jossa hän hahmottaa valintojaan ja mahdollisuuksiaan saaden ympä-

ristöltään palautetta. 

Yhteisöllisellä toiminnalla voidaan edistää ja ylläpitää asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 

hyvinvointia, vahvistaa asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä tukea asiakasta omien vah-

vuuksien ja voimavarojen löytämisessä sekä itselleen hyvän ja oman näköisen elämän rakentami-

sessa. Asiakas osallistuu kuntoutussuunnitelmassa yhdessä sovittujen tavoitteiden ja keinojen mu-

kaisesti yhteisölliseen toimintaan, joka voi olla esimerkiksi: 

- osallistumista yhteisön arkeen (yhteiset säännöt, yhteiset ruokailut, yhteiset oles-

kelu- ja toimintatilat, vertaisuus), 

- osallistumista yhteisön omaan viikko-ohjelmaan (ryhmät, retket, tapahtumat), 

- vastuun ottamisen ja jakamisen harjoittelua yhteisön kanssa (keittiö- ja siivous-

vuorot, yhteisten oleskelutilojen ja piha-alueiden pienimuotoiset huoltotehtävät, 

yhteisökokousten puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät) sekä 

- vaikuttamisen ja päätöksentekemisen harjoittelua yhteisökokouksissa (yhteisön 

yhteisten oleskelutilojen sisustus ja toiminta sekä osallistava budjetointi). 
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Kannuskadun palvelukeskuksen yhteisöt ja niiden toimintatavat vahvistavat asiakkaan mahdolli-

suuksia vaikuttaa omiin ja yhteisönsä asioihin. Asiakasta tuetaan ja kannustetaan edistämään oman 

hyvänsä lisäksi myös yhteistä hyvää. Yhteisöjen toiminta perustuukin demokraattiselle päätöksen-

teolle, jolla pyritään ensisijaisesti lisäämään asiakkaiden yhteistä vastuuta ja valtaa heidän kyky-

jensä sekä yhteisön tilanteen mukaan. Tavoitteena on kokemus yhteisöön kuulumisesta ja siitä, että 

asiakas voi vaikuttaa itseään, lähiyhteisöään ja yhteiskuntaa koskeviin asioihin. 

 

d) Yhteistyö toimintaympäristön kanssa  

Asiakasta tuetaan ja ohjataan toimimaan myös muun toimintaympäristön kanssa. Yhteistyöllä muun 

toimintaympäristön kanssa voidaan vahvistaa asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja, tukea 

asiakasta sairauden oireiden hallinnassa ja toipumisessa sekä tukea asiakasta luomaan yhteys 

asuinalueen paikallisiin palveluihin. Asiakas osallistuu omien tavoitteiden ja tarpeidensa mukaisesti 

muun toimintaympäristön tarjoamaan toimintaan, jota voivat olla esimerkiksi: 

- järjestöjen (mm. Mielenterveyden keskusliitto ja Miete ry, Suomen Mielenterveys-

seura ja Lahden seudun kriisikeskus, Suomen klubitalot ja Lahden klubitalo) tar-

joama ryhmätoiminta, harrastustoiminta, lomatoiminta, vapaaehtoistoiminta ja 

muu vapaa-ajan toiminta, 

- seurakuntien diakoniatyön järjestämät ryhmät, retket, leirit sekä muut tapahtumat, 

- vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta (mm. KoKoA ry), 

- mielenterveyttä ja päihteettömyyttä tukeva hoito ja kuntoutus sekä 

- opiskeluun ja työhön liittyvä toiminta. 

Yhteistyö asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa on myös hyvin keskeisessä roolissa. Omaisia ja 

läheisiä tuetaan ylläpitämään suhdetta tai luomaan suhde uudelleen mielenterveys- ja päihdeasiak-

kaana olevaan läheiseen. Omaisille ja läheisille pidetään mm. koulutuksellisia tapahtumia, joiden 

kautta omaisen on helpompi ymmärtää läheisensä sairautta sekä siihen liittyviä kuntoutustoimenpi-

teitä. Tapahtumissa jaetaan tietoa myös toipumisorientaation periaatteista sekä Menten palvelulu-

pauksista. Omaisia ja läheisiä ohjataan huolehtimaan myös omasta hyvinvoinnistaan sekä riittävästä 

avun saannista. Omaisten ja läheisten ohjaustyötä tehdään yhdessä muiden toimijoiden kanssa, 

kuten FinFamin ja Päijät-Hämeen mielenterveysomaisten kanssa. Vuonna 2020 tapahtumat ovat 

peruuntuneet koronarajoitusten vuoksi. 

 

Ravitsemus 

Kannuskadun palvelukeskuksessa tarjotaan viisi valtakunnallisten ravitsemussuositusten mukaista 

ateriaa päivässä (aamiainen, lounas, päiväkahvi/välipala, päivällinen ja iltapala). Asiakkaille anne-

taan tarvittaessa yöpala, mikäli iltapalan ja aamiaisen väliin ei jää yli 11 tunnin aikaa. Kannuskadun 

palvelukeskuksessa on jakelukeittiö, jossa työskentelee kaksi keittäjää. Lounaan pääruoka toimite-

taan Viherlaakson palvelukeskuksen valmistuskeittiöltä kaikki muut ateriat ja aterianlisukkeet val-

mistetaan Kannuskadun keittiöllä.  

Ravitsemispalveluissa on käytössä 10 viikon kiertävä ruokalista. Ruokalista suunnittelussa huomi-

oimme Valtion ravitsemissuositukset, valtakunnalliset teemaviikot, juhlapyhät sekä asukkaiden ja 

henkilökunnan toiveet ja tottumukset. Ravitsemispalveluiden tavoitteena on ohjata asiakkaiden 
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ruokatottumuksia terveellisempään suuntaan sekä edistää hyvää terveyttä. Ravitsemispalveluilla on 

käytössä Jamix ruokatuotanto-ohjelma.  

Kannuskadun palvelukeskuksen asiakkaat ruokailevat yhdessä toisten asiakkaiden sekä työntekijöi-

den kanssa. Asiakkaiden asunnoissa on lisäksi jääkaappi mahdollisten asiakaskohtaisten ruoka-ai-

neiden säilyttämiseen. Asuntoihin on mahdollista tuoda mikroaaltouuni ja kahvinkeitin.  

Asiakkaiden ravitsemusta seurataan päivittäin, poikkeavat havainnot kirjataan SofiaCRM-asiakas-

tietojärjestelmään ja poikkeamiin puututaan herkästi. Palvelukeskuksissa noudatetaan asiakaskoh-

taisia, hoitolinjausten mukaisia dieettejä. Asiakkaille annetaan ravitsemustietoa sekä ryhmä- että yk-

silöohjauksen avulla. 

Kannuskadun jakelukeittiössä sekä asuin kerrosten keittiöissä on omat omavalvontasuunnitelmat. 

Terveysviranomainen käy omavalvontaan liittyvillä tarkastuskäynneillä. 

 

Hygieniakäytännöt 

Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet 

sekä asukkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin 

kuuluvat asukkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi infektioiden ja muiden tart-

tuvien sairauksien leviämisen estäminen. Asukkaille on tarpeen mukaan laadittu yksilölliset kuntou-

tussuunnitelman tavoitteet henkilökohtaisen hygienian huolehtimisen tueksi. 

Kannuskadun palvelukeskuksessa on kerroskeittiöiden ravitsemistoimintaan liittyvä omavalvonta-

suunnitelma, joka päivitetään kerran vuodessa. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan hygieniaan 

liittyvät käytännöt keittiön siivoukseen, käsien pesuun sekä säilytyslämpötilojen mittaamiseen. 

Mente Palveluiden ravitsemuspäällikkö (Virpi Stång, p. 040 702 8630) tarkistaa jokaisen omavalvon-

tasuunnitelman kerran vuodessa. Hän myös konsultoi tarvittaessa ravitsemishygieniaan liittyvissä 

käytännöissä. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan hygieniapassi.  

Mente Palveluilla on olemassa oleva varautumissuunnitelma influenssaepidemian ja koronapande-

mian varalta. Varautumissuunnitelma influenssaepidemian/pandemian varalle ohje on nähtävissä 

IMS-järjestelmässä työsuojelun dokumenteissa ja varautumissuunnitelma -korona ohjeistus on näh-

tävillä Mente Yleinen Teams kanavalla. Ohjeet ovat koko henkilökunnan nähtävillä. Varautumissuun-

nitelmia ja ohje päivitetään viranomaisohjeiden mukaisesti ja muutoksista tiedotetaan henkilöstölle 

välittömästi.  

Mikäli yksikössä on muita tarttuvia tauteja, esim. ESBL, konsultoidaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyh-

tymän hygieniahoitajaa. Hygieniahoitajan ohjeet sovelletaan yksikkökohtaiseksi hygieniasuunnitel-

maksi. Tarttuvista taudeista informoidaan uusia työntekijöitä perehdytyksen yhteydessä. Lisäksi niin 

sanottuja liikkuvia työntekijöitä, esimerkiksi fysioterapeutit, informoidaan mahdollisista tarttuvista 

taudeista.  

Työturvallisuuslaissa (738/2002, § 10, 11, 38, 40) säädetään, että työnantajan on huolehdittava 

myös raskaana olevan työturvallisuudesta ja suojeltava häntä tapaturmilta ja terveydellisiltä vaa-

roilta. Raskaana olevan työntekijän tulee noudattaa Mente Palveluiden laatimia turvallisuusohjeita 

ja huolehtia erityisesti käsihygieniasta ja turvavälien noudattamisesta. Suusuojan yhdenjaksoista ja 

pitkäkestoista käyttöä ei suositella, joten raskaana olevan työntekijän on hyvä huolehtia säännön-

mukaisesta työn tauottamisesta työpäivän aikana.  
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Mente Palveluissa työskentelevä raskaana oleva työntekijä ei hoida Koronavirustartunnan saanutta 

henkilöä.  Raskaana olevalle työntekijälle pyritään löytämään tarvittaessa korvaava työ silloin, kun 

omassa työyhteisössä on koronavirukseen sairastunut asiakas. Työ voi tällaisessa tapauksessa si-

joittua saman yksikön toiseen työyhteisöön tai muihin toimintayksiköihin. Arvioinnin tekee yksikön 

esimies. Tarvittaessa lisäohjeita saa työterveyshuollosta. Työterveyshuolto antaa ohjausta ja neu-

vontaa raskauden aikaisten järjestelyjen suunnittelemiseksi.  

 

Terveyden- ja sairaanhoito 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä 

sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Kannuskadun palvelukeskuksen asiakkaat käyttävät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lää-

käri- ja hammaslääkäripalveluita. Asiakkaille voidaan varata aika perusterveydenhuollon yleislääkä-

rille, joka konsultoi tarvittaessa psykiatria. Asiakkaiden avohoitovastuu on pääsääntöisesti oman 

kunnan perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa psykiatrian poliklinikalla. Lahdessa pe-

rusterveydenhoitoa annetaan sotekeskuksissa ma - pe klo 8–15. Muina aikoina päivystää Akuutti24 

Päijät-Hämeen keskussairaalassa (p. 116 117). 

Kannuskadun palvelukeskuksen asiakkaiden perusterveydentilan tarkastukset toteutetaan vuoden 

välein avoterveydenhuollon toimesta yksilöllisen ohjauksen turvin. Seulontatutkimuksista, tervey-

dentilan seurantaan liittyvistä tutkimuksista, tarkastuksista ja kontrolleista huolehditaan yksilöllisten 

tarpeiden mukaisesti yhteistyössä hoitovastuussa olevan tahon kanssa.  

Kannuskadun palvelukeskuksen sairaanhoitaja lähettää maanantaisin Harjun terveyteen lääkäri Vla-

dimir Pinskille faxin, johon on kerätty kiireettömiä lääkärin konsultaatioita vaativia asiakasasioita. 

Lääkäri soittaa sairaanhoitajalle torstaisin ja vastaa lähetettyihin kysymyksiin. Sairaanhoitaja varaa 

asiakkaille aikoja hoitajille, laboratorioon ja lääkäreille Harjun terveydestä. 

Kiireellistä sairaanhoitoa koskevissa tilanteissa palvelukeskuksessa täytetään asiakkaasta informa-

tiivinen lähete Sofia-crm asiakastietojärjestelmässä sairaanhoitoon ja asiakas lähetetään Akuutti 24 

tilanteen edellyttämällä tavalla ambulanssilla tai muulla kulkuneuvolla yksin tai saatettuna.  

Palvelukeskuksessa huolehditaan asiakkaiden lääkehoidosta, lääkkeiden tilaamisesta sekä injekti-

oiden pistämisestä. Kaikilla ohjaajilla on voimassa oleva lääkehoitolupa, johon vaaditaan tarvittava 

sosiaali- ja terveysalan koulutus. Kannuskadun palvelukeskuksessa annetaan lääkehoidon pereh-

dytys sekä lääkehoidon näytöt ja tentit lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Ohjaajat seuraavat asi-

akkaiden terveydentilaa säännöllisesti ja kirjaavat oleelliset asiat asiakastietorekisteriin. 

Asiakkaan kuolemantapauksessa toimitaan IMS-toiminnanohjausjärjestelmästä löytyvän ohjeen 

mukaisesti.  

Henkilökunta on perehdytyksen myötä tietoinen terveyden ja sairaanhoidon toimintaohjeista, jotka 

löytyvät myös IMS-toimintajärjestelmästä tai Teamsissa. Jokainen ohjaaja pystyy huolehtimaan asi-

akkaan ohjaamisesta tarvittavaan jatkohoitoon, esimerkiksi päivystykseen tai hammashoitoon. Asia-

kasta koskevat terveystiedot löytyvät asiakastietojärjestelmästä, johon ohjaaja kirjaa asiakkaan hoi-

toon liittyvät tiedot sekä muutokset. Muutokset käsitellään myös vuoronvaihtoraportilla sekä työryh-

mäpalavereissa. 
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b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Jokaisen asiakkaan yleisvointia seurataan päivittäin, seuranta kirjataan asiakastietojärjestelmän ter-

veystietoihin. Yksilöllistä seurantaa (mm. verenpaine, verensokeri, paino) toteutetaan lääkärin oh-

jeen mukaisesti. Terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi asiakas on laatinut oman vastuuohjaa-

jansa kanssa kuntoutussuunnitelman, jonka toteutumista seurataan palvelukeskuksessa säännölli-

sesti. Terveyden seuranta kuuluu jokaisen ohjaajan työnkuvaan. 

 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Kannuskadun palvelukeskuksen asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa hoitotaho.  Pal-

velukeskuksessa asiakkaalle nimetty vastuuohjaaja huolehtii terveyden ja sairaanhoidon toteutumi-

sesta, seurannasta ja arvioinnista sekä ohjaa asiakkaan tarvittavien palveluiden piiriin.  

Ajanvarauksista ja lääkärikonsultaatiosta vastaa kaksi palvelukeskuksessa työskentelevää sairaan-

hoitajaa. 

 

Lääkehoito 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitel-

maan. STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaassa (2021) linjataan muun muassa lääkehoidon toteut-

tamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen lääke-

hoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia lääke-

hoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Kannuskadun palvelukeskukseen on nimetty kaksi sairaanhoita-

jaa  lääkehoidon vastuuhenkilöiksi. 

Mente Palveluiden palveluasumisyksiköt ovat toteuttaneet lääkehoitosuunnitelmaa 1.10.2008 läh-

tien. Lääkehoitosuunnitelmaa on päivitetty 18.9.2013, 11.11.2014, 2.6.2015, 10.3.2017, 16.1.2018, 

5.2.2019, 20.11.2019 ja 22.4.2021. 

Lääkehoitosuunnitelman tarkoituksena on yhtenäistää lääkehoidon toteuttamisen periaatteet, sel-

keyttää lääkehoitoon liittyvä vastuunjako ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee toteutua 

kaikissa Mente Palveluiden palveluasumisen toimintayksiköissä. Mente Palveluissa toteutetaan tur-

vallista lääkehoitoa yhtenevien periaatteiden mukaisesti, jotka ilmenevät lääkehoitosuunnitelmasta. 

Lääkehoitosuunnitelma perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valviran ja Päijät-Hämeen hy-

vinvointikuntayhtymän suosituksiin ja sitä päivitetään säännöllisesti vastuussa olevan työryhmän toi-

mesta. Lääkehoidon koordinaattorit (yksikön kaksi sairaanhoitajaa) kuuluvat lääkehoitosuunnitel-

masta vastaavaan työryhmään. Lääkehoitosuunnitelma sijaitsee IMS-toimintajärjestelmän lääkehoi-

tosuunnitelma käsikirjassa, josta löytyy myös muut lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen liittyvät 

lomakkeet ja tarvittavat lisätiedot. 

Palvelujohtaja vastaa lääkehoidon toteutuksen yleisestä asianmukaisesta ohjeistamisesta. Ohjeis-

tuksen päivittämisestä ja ajantasaisuudesta vastaa Mente Palveluiden lääkehoidon vastaava, Viher-

laakson palvelukeskuksen johtaja Essi Lipponen. Palvelukeskuksen johtajalla on kokonaisvastuu 

Kannuskadun palvelukeskuksen lääkehoidon toteuttamisesta Mente Palveluiden ohjeistuksen mu-

kaisesti.  
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Kannuskadun palvelukeskuksessa työskentelee ohjaajaa, joilla  AMK-tason sairaanhoitajakoulutus. 

Sairaanhoitaja on tavoitettavissa yksikössä arkisin klo 8–16.  Sairaanhoitajakoulutuksen saaneet 

työntekijät toimivat yksikkönsä lääkehoidon koordinaattoreina vastaten yksikkönsä lääkehoidon to-

teuttamisen kokonaisuudesta ja varmistavat, että lääkehoito on asiakkaille turvallista.  

Kannuskadun palvelukeskuksen lääkehoito perustuu Mente Palveluiden lääkehoitosuunnitelmaan 

sekä yksikkökohtaisiin ohjeisiin, jota päivitetään säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Lääke-

hoitosuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämistä. Turvallinen lääkehoito - oppaassa linjataan 

muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäis-

vaatimukset, jotka yksikön ja lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvan työntekijän on täytettävä. Op-

paan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä.  

Omavalvonnassa tulee tunnistaa ja korjata riskit, jotka johtuvat osaamiseen liittyvistä puutteista tai 

epäselvistä menettelytavoista lääkehoidon ja lääkehuoltoon toteuttamisessa. Lääkehoitosuunnitel-

maan on kirjattu lääkehoitoon liittyvät seuranta- poikkeama- ja arviointikeinot.  

 

Monialainen yhteistyö 

Asiakkaan palveluasumisesta vastaa tilaajan sosiaaliviranomaiset. Kannuskadun palvelukeskuk-

sessa pääsääntöisesti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän psykososiaaliset palvelut. Asiakkai-

den sijoittuminen palvelukeskukseen tapahtuu tilaajatahon viranomaispäätöksellä.  

Tilaajan edustajat ovat mukana asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien laadinnassa ja tarkistuksissa 

sekä seuraavat säännöllisesti palveluasumisen kuntoutumisen toteutumista arviointikäynneillä ja/tai 

puhelimitse. 

Asiakkaan palveluasumisessa tapahtuvista äkillisistä muutoksista ja/tai tapahtumista, kuten sairaa-

lahoitoon joutuminen, asiakasta kohdanneet tapaturmat, mahdollinen katoaminen ja kuolema, ilmoi-

tetaan aina tilanteen vaatiessa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tai muiden tilaajien osoitta-

mille henkilöille välittömästi tai seuraavana arkipäivänä tapahtuneesta. Poissaoloista ilmoitetaan 

myös kuukausittain toimitettavan poissaololistauksen muodossa. 

 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

Kannuskadun  palvelukeskuksen johtaja vastaa yhteistyöstä kiinteistön huolto- ja turvallisuuspalve-

lujen osalta. Ennen sopimusten laatimista huolehditaan, että alihankkija täyttää tilaajavastuulain 

edellyttämät kriteerit. Alihankintana tuotettujen palvelujen laatua seurataan ja arvioidaan säännölli-

sesti, jotta ne täyttävät edelleen alkuperäiset valintakriteerit tai uudet päivitetyt kriteerit. 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Kannuskadun palvelukeskuksessa on tallentava kameravalvonta, joka valvoo yksikön ulos- ja si-

säänkäyntejä sekä asuinkerrosten käytäviä. Yksikössä on automaattinen paloilmoitinkeskus, josta 

menee hälytys suoraan Päijät-Hämeen palo- ja pelastuslaitokselle. Lisäksi yksikössä on automaat-

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence
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tinen vesisammutusjärjestelmä. Hälytysjärjestelmä ja turvalaitteet testataan säännöllisesti kerran 

kuukaudessa. Yksikön automaattisen palonilmoitinkeskuksen kohdalla on kunnossapito-ohjelma 

sekä huoltosopimus toimivuuden kattamiseksi. Nämä testaukset kuuluvat kiinteistön omistajalle Lah-

den vanhusten asuntosäätiölle. 

Palvelukeskuksessa on henkilöturvahälytysjärjestelmänä puhelimissa oleva turvapainike (Avarn Se-

curity Services hälytyskeskus, päivystys 24 h). Osalla yksikön asiakkaista on käytössään dementia-

ranneke, joka hälyttää, kun asiakas kulkee yksikön ulko-ovista.   

 

Henkilöstö 

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

Mente Palveluiden henkilöstömitoitus on sovittu tilaajan kanssa tehdyissä palvelu- ja puitesopimuk-

sissa. 

Yksikön johtajalta vaaditaan mielenterveystyöhön soveltuvaa vähintään AMK- tai opistotasoista so-

siaali- ja terveydenhuollon koulutusta sekä johtamiskoulutusta. Henkilöstöllä on sosiaali- ja tervey-

denhuollon tutkinto, käytännössä lähihoitajan-, mielenterveyshoitajan, sairaanhoitajan, fysiotera-

peutin tai sosionomin tutkinto. Kelpoisuus varmistetaan tutkintotodistuksista sekä JulkiSuosikki ja 

JulkiTerkikki- rekisteristä. 

Mente Palveluilla on laadittu sijaistusohje, jossa määritellään sijaisten käytön pääperiaatteet. Palve-

lukeskuksen johtaja koordinoi sijaisten hankintaa arkisin virka-aikana klo 8–16. Muina aikoina sijais-

ten hankinnasta vastaa yksikön työntekijät. Mente Palveluissa on laadittu palveluasumisyksiköille 

henkilöstömitoitusta koskevat vuorokohtaiset suunnittelu- sekä turvarajat, joiden alittuessa toimitaan 

sijaistusohjeen mukaisesti paikkaamalla henkilöstövaje oman yksikön työntekijöiden työaikajärjeste-

lyin, hankkimalla sijainen Mente Palveluiden toisesta yksiköstä tai hankkimalla ulkopuolinen sijainen. 

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Mente Palveluilla rekrytoinnin perusteena on, että kaikissa yksiköissä on riittävä määrä koulutettua 

ja työnsä osaavaa henkilökuntaa.  Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopi-

mukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Mente 

Palveluiden rekrytoinnin toimintatavat ja ohjeistukset on kuvattuna IMS-toiminnanohjausjärjestel-

mään.  

Työntekijöiden rekrytointi tapahtuu työvoimatoimiston sivuston kautta. Avoimista työpaikoista ilmoi-

tetaan myös nettisivullamme työpaikat/opiskelijat välilehdellä sekä tarvittaessa Mente Palveluiden 

somekanavilla (facebook ja Instagram). 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Kannuskadun palvelukeskuksen hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään perehdytysprosessin mu-

kaisesti asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttami-

seen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Hyvän 

perehdytyksen avulla Mente Palveluiden uusia tai pitkään työstä poissaolleita työntekijöitä autetaan 
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perehtymään tehtäväänsä, lääkehoitoon, työyksikköönsä ja Mente Palveluiden toimintakulttuuriin, 

turvallisiin työtapoihin ja eettisiin periaatteisiin.  

Lyhytaikaisten sijaisten perehdytys tapahtuu Kannuskadun palvelukeskuksessa heitä varten erik-

seen suunnitellun mallin mukaisesti. Kannuskadun palvelukeskuksen johtaja on vastuussa yksik-

köön perehdyttämisestä. Yksilöllinen perehdytysohjelma liittyy henkilön tehtäviin Mente Palveluissa, 

yleiseen työkokemukseen ja koulutukseen. Lisäksi kullekin uudelle työntekijälle määritellään lähipe-

rehdyttäjä. Erityistyöntekijät perehdyttävät tarvittaessa omaan alueeseensa asiakokonaisuudet. Pe-

rehdytyksessä käytetään Mente Palveluiden perehdytyksen prosessikuvausta, joka on nähtävillä 

IMS-toiminnanohjausjärjestelmässä. Perehdytysprosessin päävaiheet ajallisessa järjestyksessä 

ovat seuraavat: 

- Lähiesimies perehdyttää henkilöstö- ja työsuhdeasiat uudelle työntekijälle 

- Vuorossa oleva työntekijä perehdyttää yksikkökohtaiset käytännöt 

- Lähiesimies perehdyttää työntekijälle Mente Palveluiden kuntoutusohjelman sekä 

työhyvinvointi- ja työsuojeluasiat 

- Johtoryhmä perehdyttää Mente Palveluiden toimintaa ohjaaviin tekijöihin 

- Lähiesimies ja perehtyjä hyväksyvät allekirjoituksellaan perehdytyslomakkeen. 

  

Mente Palveluiden henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain. Strategian mukaiset am-

mattiryhmäkohtaiset koulutustarpeet ovat osa suunnitelmaa. Lisäksi toimintasuunnitelmakausille 

määritellään toiminnan kehittämisalueet ja osaamistarpeet, jotka huomioidaan koulutussuunnitel-

massa. Osaamistarpeet kerätään kerran vuodessa toteutuvalla osaamiskartoituksella. 

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus 

havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteutta-

miseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on laadittu toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa 

omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdis-

taa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 

Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei 

niin tehdä, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa 

on määritelty, miten riskienhallinnan prosessissa epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteute-

taan. Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omavalvonnan menettelyssä, se 

otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa 

olevan tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 

Mente Palveluilla on käytössään ilmoituslomake Asiakkaan epäasiallisesta kohtelusta, jossa on 

myös toimintaohje ilmoitusmenettelystä. Lomake on tallennettu IMS-järjestelmään. Kts. Asiakkaan 

asiallinen kohtelu. 
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Toimitilat 

Kannuskadun palvelukeskuksen jokaisella asiakkaalla on STM:n suositusten mukaiset asunnot, joi-

den koko vaihtelee 27,5-45,5 m2 välillä. Asunnoissa on kylpyhuone, vesipiste ja jääkaappi. Asiak-

kaat kalustavat asunnot itse. Lisäksi palvelukeskuksessa on yhteisiä asiakkaiden käytössä olevia 

tiloja, jotka on jyvitetty asunnon kokonaispinta-alaan (osuus yhteisistä tiloista 7 m2). Asunnosta teh-

dään aina erillinen vuokrasopimus. Asiakkaan henkilökohtaisia tiloja ei käytetä muuhun tarkoituk-

seen asiakkaan poissa ollessa. 

Kannuskadun palvelukeskuksessa on jakelukeittiö-/ruokailutilat, yhteiset oleskelutilat ja erilaisia toi-

mitiloja (esim. kuntoilutila, ryhmätila ryhmätoimintaa varten sekä saunatilat). Saunojen käyttö asiak-

kaiden toiveiden mukaan. Yhteiset tilat on pyritty järjestämään mahdollisimman viihtyisiksi ja kodin-

omaisiksi. 

Asiakkaan omaisilla/läheisillä on mahdollisuus yöpyä asiakkaan asunnossa. Yöpymisestä sovitaan 

aina tapauskohtaisesti yksikön henkilökunnan kanssa.  

 

Yksikön siivous ja pyykkihuolto 

Mente Palveluilla on kuvaus siivoustyön ohjauksesta, jota noudatetaan kaikissa toimipisteissä. Läh-

tökohtaisesti asiakas siivoaa oman asuntonsa. Tarvittaessa asiakasta ohjataan, neuvotaan ja avus-

tetaan oman asunnon siisteydestä huolehtimiseen. Kannuskadun palvelukeskuksessa työskentelee 

yksi laitossiivooja, joka siivoaa niiden asiakkaiden asunnot, jotka eivät avustettuinakaan kykene 

oman asuntonsa siivoamiseen.  

Palvelukeskuksen kerroskeittiöiden päivittäinen ylläpitosiivous tehdään asiakkaiden ja henkilökun-

nan toimesta.  Yleisten tilojen ja toimistojen viikkosiivouksesta huolehtii ostopalveluna hankittu sii-

vooja. Asiakkaan pois muuttaessa, asunnon loppusiivous tehdään Kannuskadun palvelukeskuksen 

laitossiivoojan toimesta. Laitossiivooja opastaa henkilökuntaa siivouskäytäntöihin liittyvissä asioissa 

kuten pesuaineiden ja siivousvälineiden käytössä.  

Tehosiivousohjetta noudatetaan pandemian aikana.   

Pyykkihuolto on järjestetty keskitetysti palvelukeskuksen pesulaan. Asiakkailla on halutessaan mah-

dollisuus hankkia omaan asuntoonsa pesukone. Pyykkihuollon toteutuksesta vastaa palvelukeskuk-

sen laitossiivooja arkisin klo 10-18.  

Jätteet lajitellaan ja toimitaan Päijät-Hämeen jätehuoltosuunnitelman ohjeiden mukaisesti. 

 

Teknologiset ratkaisut 

Kannuskadun  palvelukeskuksessa on laadittu turvallisuussuunnitelma, johon on koottu kaikki tur-

vallisuuteen liittyvät yhteystiedot ja ohjeet. Se sisältää myös suunnitelman vaarojen arvioimiseksi ja 

riskien hallitsemiseksi. 

Kannuskadun palvelukeskuksessa on tallentava kameravalvonta, joka valvoo yksikön ulos- ja si-

säänkäyntejä. Yksikössä on automaattinen paloilmoitinkeskus, josta menee hälytys suoraan Päijät-

Hämeen palo- ja pelastuslaitokselle. Lisäksi palvelukeskuksessa on automaattinen vesisammutus-

järjestelmä.  
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Jokaisella työntekijällä on työvuorossa mukana decti, jossa on henkilöturvapainike (Avarn Security 

Services Oy hälytyskeskuksen päivystys 24 h). Osalla yksikön asiakkaista on käytössään dementia-

ranneke, joka hälyttää, kun asiakas kulkee yksikön ulko-ovista. Palvelukeskuksen asiakkailla ei ole 

henkilökohtaisia turva- ja kutsulaitteita. Asiakkaat käyttävät omia matkapuhelimiaan henkilökunnan 

kutsumiseen. 

Palvelukeskuksen automaattisen paloilmoitinkeskuksesta on laadittu kunnossapito-ohjelma ja huol-

tosopimus toimivuuden kattamiseksi. Hälytysjärjestelmä ja turvalaitteet testataan säännöllisesti ker-

ran kuukaudessa Lahden vanhusten asuntosäätiön kiinteistönhoitajan toimesta. 

Palvelukeskuksen henkilöturvajärjestelmän toimivuudesta, testauksesta ja huolloista vastaa erillisen 

listan mukaan palvelukeskuksen turvallisuustyöryhmän jäsenet kerran kuukaudessa. 

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Asiakkailla on käytössään omat, henkilökohtaiset tarvikkeet (kuumemittarit, injektioneulat ja veren-

sokerimittarit). Palvelukeskuksella on käytössä verenpainemittareita sekä henkilövaaka, joiden ka-

librointi toteutetaan valmistajan ohjeen mukaisesti. 

Asiakkailla on käytössä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän apuvälinelainaamon liikkumisen ja 

päivittäisten toimintojen apuvälineitä (pyörätuoli, suihkutuoli, rollaattori, tukivyö), joiden huollosta 

vastaa kuntayhtymän apuvälinelainaamo. Apuvälineitä lainattaessa arvioidaan niiden tarve sekä so-

vitetaan ja opastetaan käyttö. Apuvälineen rikkoutuessa tai vaatiessa huoltoa asiakas voi itsenäisesti 

tai ohjaajan tuella huolehtia apuvälineen huoltoon. 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Mente Palveluiden asiakastietojen käsittelyä ohjaa tilaajan ja tuottajan välinen tietoturvallisuussitou-

mus, Mente Palveluiden tietosuojaselosteet, seloste henkilötietojen käsittelytoimista sekä palvelu-

prosessien vaihekuvauksien syntyvää tietoa koskevat ohjeistukset.  

Mente Palveluiden asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi, eikä niitä luovuteta sivullisille. 

Asiakastietoja voivat käyttää ja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä edellyttävät aino-

astaan asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta asiakasta kuntouttavat tai siihen 

liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkai-

suista ja määrittää käyttöoikeustasoista, joita työntekijöille myönnetään. Käyttäjätunnusten saannin 

edellytyksenä on salassapitositoumuksen allekirjoittaminen. Tietosuojaohje on nähtävillä IMS:n kä-

sikirjoissa. 

Vanhat paperiset rekisterit ja mahdollisesti sähköisen asiakastietojärjestelmän ohella syntyvä pape-

rinen osarekisteri pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on 

pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asia-

kastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla. Lokitietoja seurataan väärinkäytöstä epäiltä-

essä tai asiakkaan pyynnöstä. Asiakastietojen arkistointi tehdään asiakastietojen arkistointiohjeen 

mukaan. 

Asiakastietoja koskeva sosiaalipalvelujen tietosuojaseloste on Mente Palveluiden nettisivuilla. Li-

säksi seloste on nähtävillä yksiköiden ilmoitustauluilla tai yleisissä tiloissa. 
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Mente Palveluiden tietosuojavastaavana toimii palvelujohtaja Maria Borg p. 040 534 7125, etu-

nimi.sukunimi@mente.fi 

Kannuskadun palvelukeskuksessa on työryhmä (kolme nimettyä ohjaajaa ja palvelukeskuksen joh-

taja), joka vastaa tieto- ja tietojärjestelmien tarkoituksenmukaisesta käyttämisestä ja seurannasta. 

Seurantaa tehdään väärinkäytöstä epäiltäessä tai asiakkaan pyynnöstä. 

Asiakastietojen käsittelyyn ja kirjaamiseen liittyviä dokumentteja Mente Palveluissa ovat: 

• Asiakastiedon kirjaaminen asumispalveluissa 

• Arkistointiohje 

• Perehdytysprosessi 

• Sosiaalipalveluiden tietosuojaseloste 

• Tietosuojaohje 

 

Asiakastyön kirjaaminen 

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Yksittäisen asiakkaan asiakastietojen 

kirjaaminen on jokaisen ammattihenkilön vastuulla ja edellyttää ammatillista harkintaa siitä, mitkä 

tiedot kussakin tapauksessa ovat olennaisia ja riittäviä. Palveluprosessiin on kuvattu kirjaamiseen 

liittyvät vuorokohtaiset ja ryhmäkohtaiset ohjeet. 

Mente Palveluiden henkilöstölle järjestetään kerran vuodessa täydennyskoulutusta, joissa käsitel-

lään tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä sekä yksiköille laadittuja asiakastietojen kirjaamiseen liitty-

viä ohjeita ja viranomaismääräyksiä. Tietosuojaohjeet ja asiakastiedon kirjaamiskäytännöt ovat osa 

Mente Palveluiden perehdytysohjelmaa. 

 

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä X Ei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@mente.fi
mailto:etunimi.sukunimi@mente.fi
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9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

 1.Säätiö on lisännyt tunnettuuttaan maakunnan mielenterveyspalvelujen tuottajana 

Asiakkaiden ääni ja kokemukset palveluista esille. Kannuskadun palvelukeskuksessa on kahden 

vuoden ajan harjoiteltu asiakas-työntekijäyhteisöissä toimimista. Vuonna 2021 vakiinnutetaan ra-

kenteet ja toimintatavat yhteisökokouksille, jotta asiakkaiden vastuuotto/ haltuunotto omasta elämäs-

tään lisääntyy.  

Menten arvoja ja tarinoita viestivä henkilöstö. Annetaan käyttöoikeuksia lisää somekanaville ja 

päivitetään sinne työntekijätarinoita ja asiakastarinoita.  Osaamiskartoitukset kaikille ohjaustyötä te-

keville. 

Asiakkaat ja kokemusasiantuntijat kehittävät palveluitamme. Asiakkaita osallistetaan henkilö-

kunnan kokouksiin ja kehittämispäiviin. Kannuskadun palvelukeskuksen työryhmissä on asiakas-

edustaja. 

 

2. Säätiön toimintakulttuuri on innostava ja voimaannuttava 

Asiakkaalla ja läheisillä on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua Menten toimintaan ja sen ke-

hittämiseen.  Toteutetaan kaksi läheisten päivää. Yhteistyössä Finfamin kanssa omaiskoulutus. 

Osallistavat toimintatavat ja - mallit . Arjessa olevat osallistavat toimintatavat tehdään näkyviksi . 

Kerätään kuukausitasolla tilastoa yksilöaikojen määrästä, yhteisökokouksiin osallistujien määrästä 

ja kokouksissa tehdyistä päätöksistä.  

Tiedonkulun varmistaminen. Jokaisesta yhteisöstä on edustus palvelukeskuksen omissa työryh-

missä. Työryhmäkokouksista kiinnipitäminen. Kannuskadun palvelukeskuksesta osallistujia myös 

Mente Palveluiden yhteisiin työryhmiin mukaan enemmän. 

Osallistumisen dokumentointi. Yhteisökokouksista laaditaan muistiot. Ryhmiin osallistumiset kir-

jataan. 

Osallistuminen tukee työntekijän perustehtävää ja asiakkaan omia elämän tavoitteita. Työryh-

miin osallistuminen oman kiinnostuksen mukaan. Luovia ratkaisuja kuntoutussuunnitelman keinojen 

toteuttamiseen. Iltapäivien ”tuplamiehityksen hyödyntäminen paremmin”   

Osallistuva, oppiva ja itseohjautuva henkilöstö. Puhu minulle, älä minusta -keskustelukulttuuri 

palvelukeskuksissa. Tyhy-kyselyt ja osaamiskartoitukset. Yhteisö- ja työryhmäkokoukset. Työnoh-

jaukset yhteisöittäin. 

Kaikilla on mahdollisuus osallistua oman työnsä sekä ammattitaitonsa kehittämiseen. Koulu-
tustoiveet ja omien mielenkiinnonkohteiden hyödyntäminen ohjaustyössä.  

Uskalletaan rohkeasti kokeilla ja kehittää uusia osallistavia toimintamalleja pelkäämättä vir-
heitä tai epäonnistumisia. Työryhmäpalavereissa kerätään tietoa uusien toimintamallien toimivuu-
desta. Säännöllinen arviointi ja pikaiset korjausliikkeet.  

Osallistumista ja oppimista vahvistava johtaminen. Neljä työryhmää toiminnassa. Vastuun an-
taminen työryhmien jäsenille. 
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Vaaditaan osaamista ja annetaan osallistumisesta positiivista palautetta; palkitaan tai huomioi-
daan. Aineeton palkitseminen-kiitoksen jakaminen Teams-kehuina, välitön palaute hyvin tehdystä 
työstä. Tyhy-kysely, TTh-kysely     

 

3. Säätiön asiakkaiden oman elämän haltuunotto on lisääntynyt   

Yksilölliset kuntoutussuunnitelmat ja kuntouttavat palvelut perustuvat asiakkaan itsearvioin-

tiin. Muutoksen ruori käytössä niillä asiakkailla, jotka itsearviointiin kykenevät.  

Yhteisössä eläminen ja yhteisten päätösten tekeminen sekä vertaisuus ovat osa asiakkaiden 

arkea. Sovituista rakenteista ja toimintamalleista kiinnipitäminen. 

Ohjaajat tuntevat hyvin toipumisorientaation viitekehyksen ja osaa soveltaa sitä työssään 

Henkilöstö on motivoitunut käyttämään muutoksen ruoria ja valmentavaa ohjaamista työssään. Toi-

pumisorientaation, yhteisöhoidon ja valmentavan ohjauksen sisäinen ja ulkoinen kouluttautuminen. 

Työnohjaus yhteisöittäin.  

Tulosten arviointi: RAI-CMH , Muutoksen ruori , Asiakastyytyväisyyskyselyt , Tilaajan ja omaisen pa-

laute , Seuranta ja mittaaminen yhteisöissä: yksilötapaamiset, kirjaaminen yhteisökokoukset, retket, 

ryhmät  

Mente Palveluilla on käytössä sosiaali- ja terveydenhuollon laatuohjelma (SHQS), jonka kautta yk-

sikkö- ja prosessikriteerejä arvioidaan vuosittain ja luodaan koko Menteä koskevia kehittämissuun-

nitelmia sekä yksikkökohtaisia kehittämissuunnitelmia.  

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys             

Allekirjoitus             


