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 VANHUSPALVELUIDEN VALVONTA JA SEURANTA

 Tämä asiakirja sisältää seuraavat selvitykset:

 Yksityisten palveluiden tuottajien yhteistyö ja valvonta vuonna 2009-12-15

 Etelä-Suomen lääninhallituksen käsittelyt

 Oman toiminnan valvonta ja seuranta

 Asumispalveluiden henkilöstömitoitus ja paikkamuutokset

 Asiakaspalaute yhteenveto / tilanne syyskuuhun mennessä

 Asiakaskysely / Hoivakotihoito
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Kouvolan kaupunki
Perusturva
Eila Kohopää

YKSITYISTEN PALVELUIDEN TUOTTAJIEN YHTEISTYÖ JA
VALVONTA VUONNA 2009

LAINSÄÄDÄNTÖ

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevat perussäädökset ovat laissa ja asetuksessa yk-
sityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996 ja 1208/1996). Lainsäädäntö sisältää yksityis-
tä palvelutuotantoa koskettavana säädökset seuraavista;

soveltamisala,
määritelmät,

säädökset vaadittavista toimintaedellytyksistä, mm. lupa- ja ilmoitusmenettelyä kos-
kevat määräykset,

valvonta,
määräykset, pakkokeinot ja seuraamukset sekä
muutoksenhaku ja täytäntöönpano.

VALVONTA
Valvontaa koskevat säädökset ovat lain 3. luvussa;

Yleinen ohjaus ja valvonta kuuluu asianomaiselle ministeriölle,
lääneissä lääninhallituksille ja

kunnissa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle tai sen määräämälle viranhaltijal-
le.

Luku sisältää yleisohjeet valvonnan sisällöstä, tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudesta, toimintaker-
tomuksesta ja virka-avusta.

YKSITYISET PALVELUN TUOTTAJAT KOUVOLASSA

 Ympärivuorokautisia vanhusten palveluja tuottavia yksityisiä palvelun tuottajia Kouvolan alu-
eella on 11, seuraavasti;

Kymijoen Hoiva ry   Anjalankoski
Hirvelän Hoivakoti  Sippola
Elimäen Puustelli ry  Elimäki ja Koria
Hoitokoti Peiponpesä  Elimäki
Kouvolan Palvelukotiyhdistys ry /
Käpylän palvelukeskus Kouvola
Sotainvalidien Veljesliitto /
Kouvolan osasto ry
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Haanojan palvelukeskus / Kouvola
Kouvolan Dementia- ja
kehitysvammaisten ryhmäkoti ry /
Ehtookartano  Kouvola
MainioVire oy  toimintayksikkö Kouvola, yrityksen kotipaikka Helsinki
Kuusankosken
Vanhainhuoltoyhdistys ry /
Kettumäen palvelukeskus Kuusankoski
Valkealan Iltatähti ry  Valkeala
Kymen Oivakoti oy  Valkeala
Edellä mainitut palveluntuottajat tuottavat kaikki ympärivuorokautista tehostettua palveluasu-
mista. Osa tuottajista tuottaa myös tavallista (ei ympärivuorokautista) palveluasumista.   

SOPIMUKSET

Kouvolan kaupungilla on palveluiden ostoista sopimuksia kaikkien alueella sijaitsevien palvelun-
tuottajien kanssa. Sopimukset ovat joko;

1. ostopalvelusopimuksia, joka merkitsee sitä, että kaupunki on sitoutunut ostamaan
sopimuksessa määritellyn määrän paikkoja tai

2. puitesopimuksia, joka merkitsee sitä, että asiakkaat ohjautuvat palveluun yksittäisin
päätöksin ja sitoutumista tiettyyn määrään paikkojen ostamisesta ei ole.

Lisäksi kaupunki ostaa asumispalvelua yksittäisillä maksusitoumuksilla. Yksittäisiä asiakkaita
maksusitoumuksilla on myös Kouvolan ulkopuolella olevissa asumispalveluja tarjoavissa yksi-
köissä.

Sopimuksissa on käsitelty;
valvontakäynnit,
velvoite noudattaa Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevaa
LAATUSUOSITUSTA (STM 2008:3),

velvoitteet asiakas- ja henkilöstön tyytyväisyysmittauksiin sekä yhteistyökumppanei-
den asiakaspalautteisiin sekä niistä raportointiin

Sopimuksiin ja käytännön yhteistyöhön liittyviä neuvotteluja on palveluntuottajien ja kaupungin
vanhuspalveluiden henkilöstön kesken pidetty kuluvana vuonna seuraavasti;

19.1.  Kymen Oivakoti
27.1.  Valkealan Iltatähti  
          Peiponpesä
28.1.  Elimäen Puustelli
30.1.  Kettumäen palvelukeskus
24.3.  Valkealan Iltatähti
26.3.  Käpylän palvelukeskus
27.3.  Ehtookartano
31.3.  Haanojan palvelukeskus
22.4.  Haanojan palvelukeskus
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22.4.  Käpylän palvelukeskus
24.4.  Ehtookartano
7.5.    Kettumäki
8.5.    Käpylän palvelukeskus
         Ehtookartano
8.5.    Haanojan palvelukeskus
20.5.  Mainio Vire
13.8.  Hirvelän hoivakoti
21.8.  Mainio Vire
15.9.  Kettumäen palvelukeskus
18.9.  Elimäen Puustelli
14.9.  Ruskola-koti, Iitti
          Iitin Ehtookoti

Käynneillä on ollut kaupungin henkilöstöstä tilaajan edustajana tilaajapäällikkö, tuotannon edus-
tajina palvelujohtaja ja/tai palvelupäällikkö ja osassa neuvotteluja talousanalyytikko.

Yksityiset palveluntuottajat ovat olleet kutsuttuina yhteiseen tilaisuuteen kaksi kertaa, 2.9. ja
8.10. Tilaisuuksissa on käyty läpi yhteisiä linjauksia ja palvelun sisältöä. Lokakuun tilaisuudessa
käsiteltiin erityisesti lääninhallitusten raporttia, siinä esiin tuotuja ongelmia, palveluntuottajien
näkemyksiä asiasta ja myös valvontakäyntejä. Molemmissa tilaisuuksissa on ollut hyvä osanotto,
8.10 kaikista toimintayksiköistä.

Omaisten iltoja järjestettiin ”vanhan” Kouvolan alueella kolme. 10.2. Käpylän palvelukeskuk-
sessa, 17.2. Haanojan palvelukeskuksessa ja 24.2. Ehtookartanossa. Tilaisuudet oli järjestetty
maksuasioissa tapahtuvien muutosten vuoksi.  Kaupungin puolelta paikalla olivat tilaajapäällik-
kö, palvelujohtaja ja palveluohjaaja asumispalveluohjauksesta.

Kouvolan kaupunki on osallistunut Socomin vetovastuulla olevaan Yksityisten palvelun tuotta-
jien Valvonta-hankkeeseen. Hankkeeseen ovat osallistuneet Socomin lisäksi Etelä-Suomen lää-
ninhallitus ja Kaakkois-Suomen kunnat ja siinä on kehitetty ja mallinnettu valvontakäyntejä.
Työryhmän työskentelyssä on ollut tilaajapäälliköt aikuissosiaalityöstä ja vanhuspalveluista.

Yksityisistä palvelun tuottajista annetun lain ja hankkeen mukaisia valvontakäyntejä ja kerto-
muksia on tehty seuraavien osalta; Elimäen Peiponpesä, Valkealan Iltätähti  ja Kymen Oivakoti.

Seuraavat on sovittu 11.12. Käpylän palvelukeskus ja Haanojan palvelukeskus sekä 18.12. Eh-
tookartano, jossa asia koskee myös yhdistyksen Käpylän Helmi-yksikköä.

YHTEENVETONA

Kuluvan vuoden aikana yhteistyö ja kanssakäyminen Kouvolan alueella sijaitsevien yksityisten
palveluntuottajien kanssa on ollut tiivistä edellä mainittujen neuvottelujen ja käyntien muodos-
sa. Lisäksi asumispalveluohjauksen palveluohjaajat ovat uusina työntekijöinä käyneet vähintään
kerran toimintayksiköissä.
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Kouvolan yksityisillä palvelun tuottajilla on toimintavoissaan luonnollisesti eroavaisuuksia.
Myös fyysiset tilat sekä asuntojen että niihin liittyvien palvelutilojen osalta ovat hyvinkin erilaisia
ja asettavat joiltakin osin myös rajoituksia palvelujen järjestämiselle. Hallinnolliset järjestelyt
ovat erilaisia, mm. vuokrat ja ateriamaksut poikkeavat toisistaan.   

Kaikessa palvelutuotannossa, kuten elämässä yleensäkin on myös ongelmatilanteita. Käsiteltävä-
nä olevassa asiassa ne ovat liittyneet yksittäisiin asiakastapauksiin ja niissä pääsääntöisesti palve-
luntuottajan, asiakkaan ja omaisen näkemykset ovat ristiriidassa. 

Neuvotteluista, muusta yhteistyöstä ja valvonta kertomuksissa esitetystä saamamme käsityksen
mukaan Kouvolan yksityiset palveluntuottajat tuottavat hyviä ja laadukkaita palveluita.
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Kouvolan kaupunki
Perusturva
Eila Kohopää

ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN KÄSITTELYT

Päätökset

Tarkastuskertomukset 23.6.2009 ja 29.9.2009 koskien Elimäen Puustelli ry:n Elimäen ja Korian
toimintayksiköitä

- Yhteenveto lääninhallituksen edellyttämistä toimenpiteistä
 Ei huomautettavaa

Tarkastuskertomus 23.6.2009 koskien Kouvolan Palvelukotiyhdistys ry:n ryhmäkotia
- Yhteenveto lääninhallituksen edellyttämistä toimenpiteistä Lääkehuoltosuunnitel-

man päivitys, turvallisuussuunnitelman laatiminen ja sosiaaliasiamiehen yhteystiedot
näkyville

Valvontapäätös 2.7.2009 koskien Mäntylä II / tehostetun palveluasumisen yksikkö.
- Yhteenveto lääninhallituksen edellyttämistä toimenpiteistä
 Ei huomautettavaa

Valvontapäätös 16.7.2009 koskien Mäntylä II / tehostetun palveluasumisen yksikkö ja Valkeala-
koti / vanhainkoti

- Yhteenveto lääninhallituksen edellyttämistä toimenpiteistä Mäntylän nykyisten asuk-
kaiden toimintakyky huomioon ottaen henkilöstömitoitus 0,52 asukasta kohden on
riittävä mutta asukkaiden toimintakyvyn huononeminen tulee aiheuttamaan henki-
löstön lisäämistarvetta. Lääninhallituksella ei ole tarvetta ryhtyä muihin toimenpitei-
siin asian suhteen.

Käsittelyssä

Hallintokantelut (2) koskien Kaunisnurmen palvelukeskuksen kahta kotialuetta
Hallintokantelu koskien Valkealan Iltatähti ry:n ryhmäkotia
Hallintokantelu koskien Kuusankosken Vanhainhuoltoyhdistys ry:n toimintaa

Yhteenvetona:

Kouvolan Palvelukotiyhdistyksen tarkastuskertomuksessa edellytetyt toimenpiteet on tehty, asia
todettu valvontakäynnillä 11.12 2009.
Käsittelyssä olevista asioista on annettu lausunnot. Kanteluissa esitetyt asiat koskevat henkilös-
tömitoitusta, tiloja, hallintoa ja johtamista. Kanteluista kaksi on nimetöntä.
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Kouvolan kaupunki
Perusturva
Martti Toukoaho

OMAN TOIMINNAN VALVONTA JA SEURANTA

ASIAKAS
OIKAISUVAATIMUS – LAKISÄÄTEINEN – YKSILÖJAOSTO – PÄÄTÖS
ASIAKKAALLE
MUISTUTUS – LAKISÄÄTEINEN – PALVELUPÄÄLLIKKÖ YKSIKÖN
KANSSA – VASTAUS ASIAKKAALLE
KANTELU LÄÄNINHALLITUKSELLE – TILAAJAPÄÄLLIKKÖ YKSIKÖN
KANSSA – LÄÄNIN VASTAUS ASIAKKAALLE JA KUNNALLLE
SOSIAALIASIAMIESTOIMINTA – PALVELUPÄÄLLIKKÖ YKSIKÖN
KANSSA – VASTAUS ASIAKKAALLE
KANTELU KUNNAN VIRANOMAISELLE – PALVELUPÄÄLLIKKÖ YKSI-
KÖN KANSSA – VASTAUS ASIAKKAALLE
KANTELU YKSIKÖLLE – ESIMIES YKSIKÖN KANSSA – VASTAUS
ASIAKKAALLE / PALVELUPÄÄLLIKÖLLE

VALTION VIRANOMAINEN
SELVITYSPYYNTÖ – TILAAJAPÄÄLLIKKÖ / PALVELUJOHTAJA YKSI-
KÖN KANSSA – VASTAUS VIRANOMAISELLE

LUOTTAMUSHENKILÖ
YKSITTÄINEN KYSELY – YKSIKÖN ESIMIES / PALVELUPÄÄLLIKKÖ
YKSIKÖN KANSSA – VASTAUS ASIANOMAISELLE
TOIMIELIMEN SELVITYSPYYNTÖ – TILAAJAPÄÄLLIKKÖ / PALVELU-
JOHTAJA YKSIKÖN KANSSA – VASTAUS TOIMIELIMELLE

OMA VALVONTA
HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA AMMATTITAITO

LÄHIESIMIES TYÖSKENTELYN YHTEYDESSÄ / KEHITYSKESKUSTE-
LUISSA YMS

TYÖPAIKKAKOKOUKSET
TYÖYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN / SITOUTUMINEN

PALVELUPÄÄLLIKÖN / PALVELUJOHTAJAN YHTEISET TAPAAMISET
HENKILÖSTÖN KANSSA

JOHDON KÄYNNIT YKSIKÖISSÄ
TIEDON SAANTI MUILTA VIRANHALTIJOILTA / YHTEISTYÖKUMPPA-
NEILTA
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OMA VALVONTA , jatkoa
SÄÄNNÖLLISET ASIAKASKYSELYT

TULOSSA:
OPAS ASIAKASKOHTAAMISEEN
LÄHTÖKYSELY POISLÄHTEVILLE
” PALAUTEREKISTERI”
PALAUTELAATIKKO ASIAKKAILLE JA OMAISILLE
NETTIPALAUTE

LOPUKSI
LÄHTÖKOHTA : AINA SELVITETÄÄN TILANNE
HENKILÖSTÖN AMMATTITAIDON KEHITTÄMINEN
ESIMIESTEN TOIMINTAVALMIUKSIEN VAHVISTAMINEN
TIEDOTUKSEN LISÄÄMINEN PALVELUISTA
AVOIMEN TYÖILMAPIIRIN YLLÄPITÄMINEN
ASIAKASPALVELUUN PANOSTAMINEN
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Kouvolan kaupunki
Perusturva
Arja Kumpu

ASUMISPALVELUIDEN HENKILÖSTÖMITOITUS
JA PAIKKAMUUTOKSET

 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

 VANHAINKOTIHOITO

 HOIVAKOTIEN PAIKKATILANNE JA MUUTOKSET
 2009 – 2012, taulukko kehittämisraportista
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Tehostettu palveluasuminen
Yksikkö: Asukas-

paikat:
Hoitohenki-lös-
tö:

Hoitohenkilökunnan mi-
toitus 12/ 2009:

Muu henkilöstö: Muutokset 2010: Muuta:

Jaalan palvelu-
keskus

13 4+1
yhteensä 5

0,38 0,5 kotiavustaja
0,5 osastonhoitaja
(huomioitu mitoi-
tuksessa)

3 määräaik. vak-
nais-taminen + ko-
ti-avustaja kokoaik.,
mitoitus 0,61 (sis.1
kouluttamaton koti-
avustaja)

Seivästien palve-
luasunnot

22 4,5 +1+2,
yhteensä 7,5

0,34 2 kotiavustajaa
(huomioitu mitoi-
tuksessa)

2 hoitajaa lisäys, uu-
si mitoitus 0,43

1 määräaikaista hoi-
tajaa tarvittaessa
31.12.2010  asti

Tähteen palvelu-
asunnot

46 27 0,59

Mäkikylän
palvelukeskus

82 39+ 1+ 3,5
yhteensä 43,5

0,53 7 laitosapul.
(huo-mioitu mitoi-
tuk-sessa 0,5
osuudel-la)
1 hoitoapul.,
1 varahlö

Pontevan lopetus -6
paikkaa, 3 hoitajan
siirto mitoitukseen

Ruusulan
palveluasunnot

29 (30) 10 0,34 1 ravitsemistyönt.
(ei huomioitu mitoi-
tuksessa)

+2 hoitajaa TA 2010,
uusi mitoitus 0,41

Mäntylä II 27 14 0,52
Marjoniemen
palveluasunnot

48 32 0,67 mitoituksen suhde-lu-
vussa mukana psy-
koger. yksikön henki-
löstö

Vaskirinteen
palvelukeskus

34 14 0,41 +3 hoitajaa hoi-
va-kodista, uusi mi-
toitus 0,5

Ravimiehentien
palveluasunnot

31 16+3 kodin-
hoit., yhteensä
19

0,61 1 hoitoapul.
(ei huomioitu mitoi-
tuksessa)
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Vanhainkotihoito
Yksikkö: Asukas-

paikat:
Hoitohenki-lös-
tö:

Hoitohenkilökunnan mi-
toitus 12/ 2009:

Muu henkilöstö: Muutokset 2010: Muuta:

Anjalakoti 24 16,5 0,69 1 osastoapul. (huo-
mioitu mitoi-tukses-
sa)
1 keittäjä

-2 hoitajan va-kans-
sia, siirto mitoi-tuk-
sen korjaamiseksi
asumispalveluiden
yksiköissä

Huomioitava 10 lyhyt-
aikaishoito-paikan
merkitys mitoituksen
kannalta

Sippolakoti 24 13+ 1+0,5
yhteensä 14,5

0,60 1 kodinhoitaja
(huomioitu mi-
toi-tuksessa),
1 hoitoapul. (0,5
osuudella),
1 oppisopimus

Jaalan palvelu-
keskus

23 11,5+1,
yhteensä 12,5

0,54 1 keh.vammahoit.),
1 laitosapul. (ei
huomioitu mitoi-
tuk-sessa),
2 pesulatyönt.

Vaskirinteen
palvelukeskus

19 11+ 1
yhteensä 12

0,63 1 hoitoapul. ,
2 pesulatyöntekijää
1 kuntohoitaja

Kotiharjun
palvelukeskus

61 36 0,59 1 oppisopimus

Kaunisnurmen
palvelukeskus

43 21 0,49 1 oppisopimus TA 2010 +5 hoitajaa,
mitoitus 0,60

Knpk/ Apila 13 7 0,54 +1 sh. ja 1 hoitaja,
uusi mitoitus 0,69
TA 2010

Valkealakoti 62 38+2+1
yhteensä 41

0,66 6,5 osastoapul.,
joista
2 hoitotyössä
1 kylvettäjä

-3 vakanssin siirto,
uusi mitoitus 0,61

Mäkikylän 48 23+ 2 0,52 4 laitosap. (0,5 +2 hoitajaa määräai-
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palvelukeskus yhteensä 25 osuudella),
1 varahlö

kaisena?,
mitoitus 0,56

asumispalveluiden henkilöstösiirrot yksiköstä toiseen toteutetaan vakanssien vapautumisten myötä
(eläkkeelle poistumiset ja muutoin vapautuvat vakanssit)

vanhainkotihoidon puolella on vuonna 2009 3-4 hengen asukashuoneita yhteensä 6 kpl (Valkealakoti,
Kaunisnurmen palvelukeskus ja Jaalan palvelukeskus)
kyseisten huoneiden kohdalla toteutetaan muutos 2 hengen huoneiksi vuosien 2010-2012  aikana vähen-
tämällä asukaspaikkoja
vastaavasti hoitohenkilökunnan mitoitus asukasta kohden tarkistetaan muutoksia vastaavaksi

hoivakotihoidon osalta asukaspaikkojen vähennyksistä ja vastaavista vakanssisiirroista muihin asumispal-
veluiden yksiköihin on laadittu erillinen suunnitelma hoivahoidon projektin loppuraportin yhteyteen
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Kouvolan kaupunki
Perusturvapalvelut
Kotihoito ja vanhuspalvelut

ASIAKASPALAUTEYHTEENVETO / TILANNE SYYSKUUHUN 2009 MENNESSÄ

Kotihoito

Kaksi palautetta, joista toinen kriittinen ja toinen myönteinen

Asumispalvelut / oma tuotanto

Kriittistä palautetta saatiin12 kpl seitsemästä eri yksiköstä. Palautteet koskivat henki-
lökunnan suhtautumista asiakkaisiin/omaisiin, lääkitystä, lääkäripalveluja, hygeniaa,
ravintoa, nesteytystä, ruokavaliota, henkilökunnan epäasiallista käytöstä, kiinteistön
kunnosta. Kriittiset palautteet suhteutettuna paikkamäärään ovat n. 1 % ja suhteutet-
tuna vuosittaiseen asiakasmäärään n. 0,6 %.

Myönteistä palautetta saatiin 5 kpl viidestä yksiköstä. Palautteet koskivat hyvää ja
kuntouttavaa hoitoa, hyvää ilmapiiriä, henkilöstön mukavuutta.

Kaikkiaan yksiköitä on 25.

Asumispalvelut / ostettu tuotanto

Kriittistä palautetta saatiin 3 kpl kolmesta yksiköstä. Palautteet koskivat hygieniaa,
hoitajien määrää ja koulutusta, ravinnon määrää, vierailuaikoja, asiakkailta perittäviä
erilaisia lisämaksuja. Kriittiset palautteet suhteutettuna paikkamäärään on n. 1 %

Myönteistä palautetta saatiin 3 kpl kolmesta yksiköstä. Palautteet koskivat hyvää hoi-
toa asiakkaan kunnosta huolimatta, suhtautumista asiakkaisiin/omaisiin.

Kaikkiaan yksityisiä palvelutuottajia on 15.

--

Tiedot on kerätty palvelualueen johdolta, lähiesimiehiltä sekä asumispalveluohjaajilta.
Yhteenvedossa ei ole mukana lehdistössä esillä olleet palautteet.

Martti Toukoaho
Palvelujohtaja


