
Osallisuus 
automaatioksi
Hengityslaitepotilaat ry:n laatusuositukset 
työntekijäpalveluihin

Palvelujen käyttäjät osallisina palvelujen 
suunnittelun ja toteutuksen joka vaiheessa 

Jukka Sariola 
puheenjohtaja



Jo palvelujen suunnittelussa ja 
kehittämisessä statuksen omaajat ja 

heidän järjestönsä osallisia

• Perustana YK:n vammaisyleissopimus

• Ulkoistukset
• Kilpailutukset

• hankintalain velvoitteet 

• tarvittaessa suorahankinnat

• Jatkuva yhteistyö tilaajan kanssa 

Osallisuus tuo yhdenvertaisuutta ja 
hyvinvointia



• Kuullaan, kunnioitetaan ja toimitaan 
käyttäjän elämän valintojen mukaan 

• Oman elämän hallinta edellyttää 
• tietoa

Statuksen omaaja ja hänen lähipiirinsä 
perehdytetään hengityslaitteen 

toimintaan ja sen käyttöön liittyviin 
toimenpiteisiin. 

• oman kielen käytön mahdollisuutta 
tarvittavin kommunikointikeinoin

Itsemääräämisen turvaaminen



• Itsemääräämisen turvaamisen 
käytännöt kirjataan tarvittaessa
• lupa toimia myös niin, että fyysisestä 

terveydestä huolehtiminen ei etusijalla 

• riskitason määrittely 

Itsemääräämisen turvaaminen



• apua niiden toimintojen tekemiseen, 
mitkä kuuluvat omaan elämään
mahdollista silloin kun työntekijät 
opastettu avustus-/hoitotehtäviin 

Henkilöstön perehdytykseen liittyy aina 
statuksen omaajan tai/ja hänen 

valtuuttamansa henkilön tarjoama 
opastus.  

• Silloin kun itse opastamassa, niin tulee 
ilmi syy, miksi näin halutaan toimia
• vuorovaikutuksen tärkeys

Yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut



• Mukana halutessaan 
työpaikkailmoituksen teossa

• Työntekijöiden rekrytoinnissa 
toteutetaan monikanavaisuutta 
erilaisten hakijoiden tavoittamiseksi.
• keinoina some, puskaradio

• Statuksen omaaja voi halutessaan 
haastatella työnhakijat itse tai osallistua 
työhaastatteluihin. 

Henkilöstön rekrytoiminen



Henkilöstön rekrytoiminen

• Työntekijäksi palkataan statuksen omaajan suosituksen ja 
toivomusten mukaiset henkilöt aina, kun se on mahdollista.

• Käytetään kaikkia ammattikuntia, jotka täyttävät säädökset ja 
opiskelijoita 

• Käytetään vakituista henkilöstöä ja vakituisia sijaisia  niin paljon kuin 
mahdollista. 
• Turvataan työntekijöille toimeentulo  vaihtuvuus pienenee



Oman näköinen 
työntekijä
Hengityslaitepotilaat ry:n laatusuositukset 
työntekijäpalveluihin 

Hengityskoneen käyttö ei ole sairaus vaan 
väline selviytymiseen "elämästä hengissä"

Liisa Rautanen
Toiminnanjohtaja
Järjestöneuvos



• Pystyy muuntautumaan 
"samannäköiseksi" kanssani eri 
tilanteisiin, toiveideni mukaan

• Kunnioittaa mielipiteitäni

• Ylläpitää kotini järjestystä

• Huomioi minulle tärkeät läheiset

• Osaa arvioida tilanteen, jolloin on 
"näkymättömänä" läsnä

Oman näköinen työntekijä



• Hengityksestä huolehtiminen

• Yksilöllisissä arjen toimissa avustaminen

• Avustaminen hengityslaitetta käyttävän oman 
"elämänroolin" toteuttamisessa
• puoliso

• vanhempi

• omaishoitaja

• kirjanpitäjä

• koirahullu

• järjestöaktiivi

• luontoharrastaja

Henkilöstön työnkuvan ja työtehtävien 
määrittely



Henkilöstön työnkuvan ja työtehtävien määrittely

• Toteuttaa oman näköinen elämä

• Kunnioittaa ihmisoikeuksia

• Kirjataan työsopimukseen/hoitosopimukseen

• Vastuualueet

• Yksilöllisten tarpeiden mukaiset palvelut!



• Työlainsäädännön puitteet
• Tarkoitus mahdollistaa hengityslaitetta 

käyttävän sujuva arki
• Työaikojen kunnioittaminen
• Kalenteri, menojen ennakointi!
• Molempien osapuolten toiveiden 

huomioiminen (pohja toteutumiselle)
• Mahdollisuus joustoihin (molemmin 

puolin)
• Luovuus auttaa ottamaan molemmat 

osapuolet huomioon

Työvuorojen suunnittelu



• Yksityisyys ei yhtä yksin olemisen kanssa

• Yksityisyyden toteutumiselle rakennettava 
pelisäännöt yhdessä

• Turvallinen yksityisyys, valvontajärjestelmät 
niin etteivät ne riko yksityisyyttä!

• Vaitiolovelvollisuus

• Työntekijän "tilanneosaaminen"

• Avustaminen yksityisyyttä vaarantavissa

tilanteessa

• Rohkeus pyytää työntekijää siirtymään toiseen 
tilaan 

Yksityisyyden toteutuminen



• Asiakkaan turvallisuuden kokemus

• Kahdenkeskisen luottamuksen 
syntyminen (edellyttää pidempiaikaista

työsuhdetta)

• Luottamus laitteisiin

• Kommunikointimahdollisuudet

• Turvallisuutta lisäävät laitteet

• Työntekijöiden osaaminen 
(PEREHDYTYS!)

Turvallisuuden tuottaminen



Työntekijäpalvelun laadun arviointi ja 
kehittäminen

• Asiakasosallisuus  tyytyväinen asiakas & työntekijä

• Asiakaspalaute yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden toteutumisesta

• Kyselyt, joiden vastauksien tulee ohjautua sekä palvelun tuottajalle 
että sen tilaajalle

• Toiminnan kehittäminen saman pöydän ääressä



Kiitos!


