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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi Helppy Oy    Y-tunnus 2910554-3 

 

Omavalvontasuunnitelma on valtakunnallinen. 

 

Toimintakokonaisuus 

Nimi Helppy Oy       

Katuosoite Perämiehenkatu 12 E      

Postinumero 00150   Postitoimipaikka Helsinki   

 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan 

Ei-sairaanhoidollisia koti- ja hyvinvointipalveluita vanhuksille ja omaishoitajille kodeissa, 

palveluasunnoissa/-taloissa tai heidän määrittelemissä paikoissa. Tarvittavien lisäpalve-

luiden välitys. 

Esimies Richard Nordström      

Puhelin 0102998299  Sähköposti richard@helppy.fi   

 

Toimintalupatiedot  

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Rekisteröintipäätöksen ajankohta Kuntakohtainen (toiminta alkanut 10/2018) 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ostopalvelujen tuottajat Erillinen lista, pyydettäessä 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen pal-

velujen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

Me varmistamme, että välittämillämme palveluntarjoajilla on tarvittavat luvat niillä alu-

eilla, joissa palveluita välitämme. 

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

 Kyllä  Ei 
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Helppy on Suomen ensimmäinen omaisten näkökulmasta suunniteltu hoivapalvelu. Help-

pyltä saat ikäihmisen tarvitsemat palvelut yhdestä paikasta. Helppyllä on jo satoja tyy-

tyväisiä asiakkaita ja yritykselle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnalli-

nen yritys -merkki. 

Meiltä seniori saa apua samalta tutulta henkilöltä, helpperiltä – silloin, kun hän tarvit-

see. Helpperin avulla seniori varmistaa arjen askareiden sujumisen, säännöllisen huolen-

pidon ja aktiivisuuden ylläpidon. Helppereistä tulee myös usein senioreiden ja omaisten 

luotettuja tukihenkilöitä.  

Helppy tarjoaa ei-sairaanhoidollisia palveluita. Helppyllä on lupa toimia kotipalveluiden 

tai kotipalveluiden tukipalveluiden tuottajana, riippuen alueesta missä se toimii. Help-

pyllä voi siis olla kahdenlaisia asiakkaita: 

1. Kotipalveluiden tukipalveluiden asiakkaat. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina 

voidaan tarjota ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssa-

käymistä edistäviä palveluja. Kotipalveluiden tukipalveluiden asiakkaille Helppy ei 

tarjoa kylvetysapua, mutta helpperi voi toimia henkisenä turvana peseytymisen 

aikana. Helppereiltä, jotka työskentelevät kotipalveluiden tukipalveluiden asiak-

kaiden kanssa, ei vaadita hoiva-alan koulutusta. Jokaiselle asiakkaalle tehdään 

palvelusuunnitelma yhteistyössä Helppyn ammattilaisten, asiakkaiden ja mahdolli-

suuksien mukaan heidän omaistensa kanssa. 

2. Kotipalveluasiakkaat. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpi-

toon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään 

kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalve-

luasiakkaille Helppy tarjoaa myös kylvetys- ja suihkutusapua. Kotipalvelussa help-

periltä vaaditaan soveltuvaa sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutusta ja sovel-

tuvaa työkokemusta. Näissä tilanteissa kotipalveluista vastaava hoitaja tekee so-

veltuvuusarvioinnin. Kotipalvelussa korostuu asiakkaan fyysisen ja psyykkisen ti-

lanteen arviointi, palvelusuunnitelman teko ja sen seuranta sosiaali- ja terveyden-

huoltoalan ammattilaisen ja asiakkaan, sekä mahdollisuuksien mukaan hänen lä-

heistensä, kanssa yhteistyössä. 

Lisäksi tarjoamme kumppaniverkostomme kautta tärkeitä täydentäviä palveluita, kuten 

fysioterapiaa, jalkahoitoa, ikkunanpesua ja muutostöitä. Terveydenhuollon palvelujen 

välittäminen ei ole yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain tarkoittamaa terveyden-

huollon palvelua, minkä vuoksi välittäjäyhtiötä ei katsota terveydenhuollon palvelun 

tuottajaksi, eikä se näin ollen tarvitse lupaa toimintaansa. Sen sijaan ne yhtiöt/amma-

tinharjoittajat, joiden tuottamaa terveydenhuollon palvelua yhtiö välittää (kuten fy-

sioterapia), tarvitsevat yksityisesti toimiessaan em. lain tarkoittaman luvan tai 
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rekisteröinnin terveydenhuollon palvelujen tuottamista varten. Helppy varmistaa, että 

sen käyttämät yhteistyökumppanit täyttävät tarvittavat kriteerit.  

Lisäksi autamme myös senioreita ja omaisia byrokratian hoitamisessa ja apuvälineiden 

hankkimisessa. 

Yrityksellä ei ole omaa toimintayksikköä, vaan palvelut toteutetaan senioreiden ko-

deissa, palveluasunnoissa/-taloissa tai heidän määrittelemissä paikoissa.  

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Madallamme kynnystä pyytää apua. Haluamme tehdä avun saamisesta mukavaa. Jokai-

nen meistä vanhenee. Jokainen meistä tulee tarvitsemaan apua. Oikea-aikaisella avulla 

pystytään ennaltaehkäisemään vanhuuteen liittyvää pelkoa, yksinäisyyttä ja turvatto-

muuden tunnetta. Kenenkään ei pitäisi jäädä yksin arjen haasteiden kanssa. Haluamme 

olla senioreiden ja heidän omaistensa kumppani. 

Pyrimme aina pitämään aidosti huolta senioreistamme. Emme suorita pelkkää tehtävälis-

taa, vaan kohtaamme seniorit lämmöllä. Asenteemme on pyrkiä aina löytämään ratkai-

sut eri tilanteisiin. Jos emme tiedä, otamme selvää. 

Arvomme: 

1. ”Autamme kuin omaa äitiämme” on mottomme. Meillä asenne ratkaisee ja py-

rimme aina auttamaan kaikissa arjen askareissa. 

2. Seniorin lempeä kohtaaminen on kaikki kaikessa. Meidän arvoissamme henkilön 

lempeä ja kunnioittava kohtaaminen on ensisijaista. 

3. Keskustele ja kuuntele. Kohteliaisuudella luodaan paljon hyvää mieltä! 

4. Saa ehdottaa. Oma-aloitteisuus vahvistaa välittämisen tunnetta ja luottamusta. 

5. Jos emme tiedä, otamme selvää. Seniorit arvostavat huolehtivaa asennettamme.  
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3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien riskien tunnistaminen on omavalvontasuun-

nitelman ja omavalvonnan toimeenpanon lähtökohta. Riskienhallinnan edellytyksenä on, 

että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö, yhteistyö-

kumppanit, asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakastur-

vallisuuteen liittyviä epäkohtia. 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista: 

Omavalvontasuunnitelman pääkohdat ja toimintaohjeet löytyvät helpperin perehdytys-

materiaalista ja käydään läpi perehdytyksessä. 

Riskien tunnistaminen 

Henkilökunta, yhteistyökumppanit, asiakkaat ja omaiset voivat tuoda esille havaitse-

mansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit. Erityisen tärkeää on ilmoittaa kaikki ne 

käyntien aikana huomatut tapahtumat, jotka aiheuttivat tai jotka olisivat voineet ai-

heuttaa haittaa asiakkaalle. Näitä kutsutaan yhteisellä nimellä vaaratapahtumiksi.  

Vaaratapahtumien ja muun palautteen ilmoittaminen perustuu niin työnsuorittajan kuin 

asiakkaan ja omaisten oma-aloitteisuuteen ja tähän kannustetaan. Vaaratapahtumia il-

moittamalla voidaan ehkäistä muiden asiakkaiden ja työnsuorittajien joutuminen saman-

laiseen tilanteeseen. 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Vaaratapahtumat kirjataan soittamalla (010 299 8 299) tai sähköisesti osoitteeseen 

info@helppy.fi. Ilmoitus tehdään luottamuksellisena. Jos ilmoituksen haluaa tehdä ano-

nyymisti, tulee se lähettää paperille kirjattuna. 

Vaaratapahtumien luokittelu: 

1. Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyvä 

2. Aputoimenpiteeseen liittyvä 

3. Tapaturma 

4. Väkivalta, pahoinpitely 

5. Muu 

Ilmoituksen pääsisältö on vapaamuotoinen kuvaus tapahtumasta niin, että siitä muodos-

tuu ilmoittajan havaitsema kokonaiskuva tapahtumaolosuhteista, tapahtuman synnystä, 

etenemisestä ja seurauksista. 

Ilmoituksia käsittelevät tehtävään nimetyt, vastuutetut ja perehdytetyt henkilöt. Tapah-

tuman käsittelyn tarkoituksena on ymmärtää tapahtuman juurisyy ja ehkäistä vastaava 

tapahtuma jatkossa.  
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Korjaavat toimenpiteet 

Epäkohdat, poikkeamat ja vaaratilanteet käsitellään luottamuksellisesti johdon ja palve-

lukoordinaattoreiden keskuudessa. Korjaavat toimenpiteet suunnitellaan tapauskohtai-

sesti. 

Kaikki poikkeama- ja vaaratilanneraportit arkistoidaan sähköisesti. Vaaratapahtumien ra-

portointijärjestelmä ei tuota henkilörekisteriä. Tiedot säilytetään riittävän pitkään, 

jotta tietoja voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. 

Periaatteet korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa: 

- Luottamuksellisuus. Ilmoitus tehdään luottamuksellisena, joko anonyy-

misti tai nimellä.  

- Rankaisemattomuus. Vaaratapahtumien raportoinnin kautta saatua tietoa 

ei käytetä hallinnollisiin toimiin yksilöä vastaan.  

- Järjestelmäsuuntautuneisuus. Turvallisuutta parantavia toimia suunna-

taan laajasti organisaation kehittämiseen sen kaikilla tasoilla. 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Helppy on oppiva organisaatio. Johtajat ja esimiehet kannustavat henkilöstöä tuomaan 

poikkeamia ja vaaratilanteita esiin, jotta korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä ja toi-

mintaa kehittää. 

Korjaavat toimenpiteet voivat olla muun muassa: 

- Muutokset prosesseihin ja toimintatapoihin 

- Muutokset järjestelmiin 

- Muutokset ohjeisiin ja perehdytysmateriaaleihin 

- Tapauskohtaiset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi 

Turvallisuusriskit saatetaan nopeasti henkilökunnan tietoon, jotta vastaavilta tilanteilta 

vältyttäisiin tulevaisuudessa. Muut muutokset toimintatavoissa otetaan käyttöön tiedot-

tamalla, ohjeistusta muuttamalla ja/tai lähiesimiesten ja palvelukoordinaattoreiden 

kautta.  
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvonnan suunnitteluun ovat osallistuneet Richard Nordström (toimitusjohtaja), 

Ville Wikström (operatiivinen johtaja) ja Daniela Borenius (sairaanhoitaja). 

Omavalvonnan suunnittelun ja seurannan vastuuhenkilö 

Richard Nordström 

richard@helppy.fi 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 

asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Omavalvontasuunnitelma tarkastetaan sään-

nöllisesti vuosittain. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä Helppyn kotisivulla www.helppy.fi 
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan? 

Asiakkaiden palveluntarve arvioidaan palvelusuunnitelmaa laadittaessa ja 

palvelusopimusta tehtäessä. Tällöin arvioidaan mm. asiakkaan psyykkistä, 

fyysistä ja sosiaalista tilannetta, lisäksi käydään läpi asiakkaan toiveet ja 

odotukset. Asiakkaita voidaan myös tarvittaessa pyytää näyttämään lääkä-

rinlausuntoja tai lausuntoja kunnan sosiaalihuollon työntekijöiltä palvelun 

tarpeen arvioimisen tueksi tai muut verkostot voidaan kytkeä suoraan mu-

kaan arviointiin. 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen ar-

viointiin? 

Asiakas ja tarvittaessa hänen omaisensa ovat mukana, kun edellä mainittuja 

palvelusuunnitelmia ja palvelusopimuksia laaditaan yhdessä Helppyn ammat-

tilaisten kanssa. 

Palvelussuunnitelma 

Palvelusuunnitelma sisältää asiakkaan palvelutarpeen edellyttämässä laajuudessa sosiaa-

lihuoltolain (1301/2014) 39 § edellyttämät asiat. 

Miten palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seurataan?  

Palvelusuunnitelma laaditaan palvelusuhteen alussa ja sen toteutumista seu-

rataan säännöllisesti palvelusuhteen aikana oman helpperin ja asiakaspalve-

lun toimesta. Palvelusuunnitelman toteutumista seurataan myös tietojärjes-

telmätasolla ja poikkeamiin pystytään reagoimaan nopeasti. 

Palvelusuunnitelmassa ja -sopimuksessa käy ilmi asiakkaan tarvitsemat help-

peripalvelut ja mahdolliset muut, alihankintana toimitetut palvelut sekä 

muut käytössä olevat palvelut, esimerkiksi kunnan kotihoito. Sopimukset 

ovat joustavia, eivätkä sido asiakasta pitkiin palvelusopimuksiin. 

Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asia-

kaan näkemys tulee kuulluksi?  

Palvelusuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan kunto ja mieltymykset. Palve-

luun ei tarvitse sitoutua eikä aktiviteetteja lyödä ennalta lukkoon. Käyntien 

kulun määrää siis ikäihmisen kunto ja oma toive. 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen 

mukaisesti? 

Lähtökohtaisesti asiakkaan oma helpperi on itse tekemässä suunnitelmaa, 

mutta jos näin ei ole, hän tutustuu asiakkaan taustatietoihin ennen palvelun 
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alkamista. Palvelusuunnitelman mahdollisesta päivittämistarpeesta ilmoittaa 

helpperi oma-aloitteisesti pääkonttorille. 

 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Asiakas saa olla voimiensa mukaan itse määrittelemässä palvelusisältöä esimerkiksi pal-

velusuunnitelman myötä. Asiakas saa myös voimiensa mukaan itse toivoa palvelukäyn-

neillä toteutettavia jokapäiväisiä asioita aivan pieniä yksityiskohtia myöten. Asiakkaalta 

kysytään, miten hän toivoo tietyn toimenpiteen toteutettavan (esimerkiksi millä tavalla 

hän toivoo jonkin askareen tehtävän ja haluaako hän osallistua helpperin kanssa kodin 

askareisiin). 

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja itsemääräämisoikeutta rajoitetaan 

vain, jos asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Ra-

joittamisen toimipiteistä päättää aina  lääkäri. Tarvittaessa itsemääräämisoikeutta kos-

kevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta hoitavan lääkärin että 

omaisten ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan palvelusuunnitelmaan.   

Sosiaalipalvelun tuottaja on velvollinen ilmoittamaan asiakkaan kaltoinkohtelusta, myös 

omaisten tuottamasta, viranomaisille. Tarvittaessa tehdään myös ilmoitus sosiaalihuollon 

tarpeesta (ns. huoli-ilmoitus). 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Jos asiakas on tyytymätön saamansa palveluun, asiakkaan tai hänen omaisensa on hyvä 

selvittää asiat ensisijaisesti asiakasta avustavien henkilöiden kanssa, koska usein asiat 

ratkeavat keskustelemalla. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus palvelun vastuuhenki-

lölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. 

Tyytymätön asiakas tai hänen omaisensa voivat tehdä myös asiasta vapaamuotoisen kir-

jallisen muistutuksen toimitusjohtajalle. Kirjallisiin muistutuksiin vastataan kolmen vii-

kon sisällä. 

Toimitusjohtaja 

Richard Nordström 

010 299 8 299 

richard@helppy.fi 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen 

Helppy teettää asiakashaastatteluja ja asiakaspalautekyselyitä useamman kerran vuo-

dessa, joiden avulla toimintaa pyritään kehittämään. Helppy kannustaa myös vapaamuo-

toiseen palautteenantoon. 
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Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Yritys ylläpitää avointa ilmapiiriä ja toimintaympäristöä, joka kannustaa asiakkaita anta-

maan palautetta aktiivisesti. 

- Palautteet käsitellään palvelun laadusta vastaavien henkilöiden toimesta. 

Tiedot säilytetään riittävän pitkään, jotta tietoja voidaan hyödyntää toi-

minnan suunnittelussa ja seurannassa 

- Palauteet siirretään tilanteen mukaan eteenpäin tai tarkempaan analyy-

siin 

- Palautteista annetaan henkilökohtainen vastine tarpeen tullen mahdolli-

simman pian tapahtuman jälkeen 

 

Asiakkaan oikeusturva 

Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä 

muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen 

voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. 

Muistutuksen vastaanottaja 

Jos asiakas on tyytymätön saamansa palveluun, asiakkaan tai hänen omai-

sensa on hyvä selvittää asiat ensisijaisesti asiakasta avustavien henkilöiden 

kanssa, koska usein asiat ratkeavat keskustelemalla. Tyytymätön asiakas tai 

hänen omaisensa voivat tehdä myös asiasta vapaamuotoisen kirjallisen muis-

tutuksen toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajan on vastattava siihen kolmen 

viikon sisällä kirjallisesti. 

Toimitusjohtaja 

Richard Nordström 

010 299 8 299 

richard@helppy.fi 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Omavalvontasuunnitelma on valtakunnallinen. Sosiaaliasiamiesten yhteystie-

dot liitteenä suunnitelman lopussa. 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, jota Kuluttajavirasto ohjaa. 

Kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa. 

Kuluttajaneuvonta palvelee puhelimitse arkisin klo 9–15. Puhelinnumero 029 

553 6901. Yhteydenotto myös sähköisellä lomakkeella osoitteessa 

https://www.kkv.fi/yhteystiedot/ 
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Kuluttajaoikeusneuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti tai jos 

asia on erityisen monimutkainen ja edellyttää tapaamista neuvojan kanssa, 

puhelinneuvonnassa voi sopia tapaamisesta neuvontapisteessä. 

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsi-

tellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Kaikki muistutukset ja kantelut käsitellään luottamuksellisesti ja niitä hyö-

dynnetään toiminnan kehittämisessä. 

Tyytymätön asiakas tai hänen omaisensa voivat tehdä myös asiasta vapaa-

muotoisen kirjallisen muistutuksen toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajan on 

vastattava siihen kolmen viikon sisällä kirjallisesti. 
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Valvomme toimintamme laatua ja sisältöä usein menetelmin. Toimeksiantosuhteessa 

olevien helppereiden työnlaadukkuus varmistetaan avoimuuden ja läpinäkyvyyden 

kautta. Seniorit ja heidän omaisensa tietävät helpperinsä henkilökohtaisesti, he voivat 

seurata käynneistä kirjattavia päiväkirjamerkintöjä reaaliaikaisesti ja pystyvät olemaan 

suoraan yhteydessä omaan helpperiinsä. 

Lisäksi Helppyn asiakaspalveluun voi olla yhteydessä laatuun ja palvelun sisältöön liitty-

vissä kysymyksissä ja keräämme proaktiivisesti asiakaspalautetta jatkuvasti. 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista 

toimintakykyä sekä osallisuutta? 

Asiakkaille järjestetään omatoimisuutta tukevaa ja toimintakykyä nosta-

vaa/ylläpitävää toimintaa hänen palvelusuunnitelmansa mukaisesti. Monesti 

helpperit myös ystävystyvät senioreidensa kanssa nopeasti.  

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien ta-

voitteiden toteutumista seurataan? 

Jokaiselle asiakkaalle määritellään palvelusuunnitelmassa tavoitteet jotka 

pyrkivät kuntouttavaan toimintaa ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitoon. To-

teutumista seurataan säännöllisesti käyntien ja palvelusuunnitelman päivit-

tämisen yhteydessä. 

Ravitsemus 

Kotipalvelun tukipalveluiden asiakkaille helpperit valmistavat asiakkaan niin halutessaan 

kotiruokaa sekä leipovat asiakkaan kanssa tai hänen puolestaan. Helpperi voi varmistaa 

myös, että asiakas on saanut mahdollisesti tilatun ruoka-annoksen ja/tai ruokakassin. 

Kotipalveluasiakkaiden kohdalla, asiakkaan niin toivoessa, seniorin ravitsemustilan seu-

raaminen voi olla olennainen osa palvelua. Asiakkaita ohjataan ja tuetaan ravitsemuk-

sessa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ravitsemussuositukset huomioiden. Tarvittaessa 

ravitsemusta voidaan seurata painoindeksiä seuraamalla ja informoimalla tilaajatahoa 

muutoksista.  

Hygieniakäytännöt 

Hygieniakäytäntöjen tärkeimmät kohdat käydään läpi osana perehdytystä.  

Käynneille ei mennä sairaana, käsihygieniasta huolehditaan huolellisesti ja kasvosuojuk-

sia käytetään tarvittaessa. 

Helppy noudattaa kulloinkin voimassa olevaa THL:n ohjeistusta: ”Koronavirustartuntojen 

torjunta kotiin annettavissa palveluissa”. 
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Helpperit muistavat hyvän hygienian ja noudattavat mm. ohjeita aseptiikan toteuttami-

sesta. Ruuanlaitossa/tarjoamisessa otetaan hyvät hygieniakäytännöt huomioon. Helppe-

rit toteuttavat ohjeiden mukaista suojainten ja suojakäsineiden käyttöä.  

Kotipalveluasiakkaiden kohdalla asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehditaan 

asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti. Tähän voi liittyä suihkussa avustaminen ja asiak-

kaan sekä hänen ympäristönsä hygieniatason seuraaminen. 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Emme tarjoa terveyden- tai kotisairaanhoitoa. Voimme välittää ko. palveluita, jolloin 

varmistamme että palveluntuottajilla on tarvittavat luvat ko. toimintaan. 

Lääkehoito 

Emme tarjoa lääkehoitoa. Voimme välittää ko. palveluita, jolloin varmistamme että pal-

veluntuottajilla on tarvittavat luvat ko. toimintaan. 

Monialainen yhteistyö 

Toimimme monialaisissa verkostoissa ja tiedonkulun perustana on aktiivinen kontaktointi 

yhteistyökumppaneihin, kuten kunnan tai kaupungin kotihoitoon tai terveydenhuollon 

yksiköihin. Muihin palvelunantajiin ollaan yhteydessä tarvittaessa puhelimitse tai sähkö-

postitse. 

Asiakkailta tarvitaan lupa, jotta muut häntä hoitavat tahot saavat tarvittaessa nähdä hä-

nestä tietoja.  

Tarjoamme kumppaniverkostomme kautta tärkeitä täydentäviä palveluita, kuten fysiote-

rapiaa, jalkahoitoa, ikkunanpesua ja muutostöitä. Helppy ei tuota näitä palveluita itse 

vaan välittää asiakkailleen päteviä paikallisia ammatinharjoittajia ja palveluntarjoajia.  
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7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yh-

teistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden 

kanssa? 

Asiakkaat asuvat heidän omissa kodeissaan tai palvelu- tai hoitokodissa, jo-

ten lopullisesta turvallisuudesta vastaa asiakas itse/omaiset (esimerkiksi 

kynnykset, esteet, palovaroittimet jne.) tai esimerkiksi taloyhtiö, jolla on 

tulipalotilanteiden varalta poistumisjärjestelysuunnitelmat. 

Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös lain (Sosiaalihuoltolaki 

§48-§49) mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmei-

sen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Tämä on ohjeistettu henkilöstölle. 

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta voidaan tehdä myös palvelukoordinaatto-

rien toimesta. 

Henkilöstö 

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

teet 

Hallinnollisessa työssä on noin 10 henkilöä. Palvelun suorittavat pääsääntöisesti seniorei-

den omat nimetyt henkilökohtaiset avustajat, helpperit, ympäri Suomen. Helpperit aut-

tavat ei-sairaanhoidollisissa tehtävissä, kuten arjen eri askareissa, ulkoilussa ja seuranpi-

dossa. Hallinnollisessa työssä olevat ovat työsuhteessa ja helpperit ovat toimeksian-

tosuhteessa ja työskentelevät osa-aikaisesti. 

Mikäli palveluntarve edellyttää myös ei-kotisairaanhoidollisissa sosiaalihuollon tehtävissä 

auttamista, kuten kylvetykseen osallistumista, suosittelemme asiakkaalle helpperiä, 

jolla on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutusta sekä aiempaa työkokemusta tästä.  

Helppyssä ei käytetä varsinaisia sijaisia. Tarvittaessa voidaan kuitenkin käyttää sijaista. 

Tätä tiedustellaan aina omaiselta ja/tai asiakkaalta, haluavatko he tuuraajaan vai siirre-

täänkö peruuntunut käynti. 

Helppy Oy:llä on perehdytyssuunnitelma ja laadukas perehdytysmateriaali. Työilmapiiriä 

tai työtyytyväisyyttä selvitetään vähintään vuosittain. Henkilöstövoimavarojen riittävyys 

varmistetaan sillä, että helpperintyö on osa-aikaista ja perustuu joustavuuteen ja vapaa-

ehtoisuuteen. 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Helppy Oy:n rekrytointia ohjaa työlainsäädäntö, yksityisen sosiaalipalvelualan työehtoso-

pimus ja toimeksiantosopimusten sisältö. Työpaikka- ja toimeksiantoilmoitukset tulevat 

näkyviin sähköisiin palveluihin.  
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Hakijoilta vaaditaan lomake/CV ja heidät haastatellaan aina videoyhteyden kautta tai 

kasvokkain. Rekrytointiprosessissa pyritään varmistamaan heidän soveltuvuutensa asia-

kastyöhön ja erityistä huomiota kiinnitetään heidän soveltuvuuteensa ja motivaatioonsa 

työskennellä senioreiden parissa.  

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Perehdytyksen kohderyhmät ovat kaikki yrityksen työntekijät ja yhteistyökumppanit riip-

pumatta työ-, toimi- tai toimeksiantosuhteen kestosta.  

Perehdytyksen tavoitteena on työnsuorittajan alkuepävarmuuden poistaminen ja tätä 

kautta hänen itsenäisen ja aktiivisen työhön suhtautumisen edistäminen. Työnsuoritta-

jalle on myös tarkoitus luoda riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet työtehtävien 

hoitamiseen. 

Asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan perehdytään perehdytysohjel-

man mukaan. 

Kouluttautuminen ja elinikäinen oppiminen on tärkeä osa laadukasta ammattitaitoa. Py-

rimme perehdyttämään helpperit perusteellisesti alussa ja olemaan aktiivinen valmen-

taja heidän suuntaansa. Henkilökuntaa täydennyskoulutetaan tarpeen mukaan. 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Organisaation johto ylläpitää avointa ja oikeudenmukaista ilmapiiriä ja toimintaympäris-

töä, joka kannustaa henkilöstöä ja helppereitä ilmoittamaan mahdollisista havaitsemis-

taan asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista. Ilmoitukset voi tehdä vapaamuotoisesti 

toimitusjohtajalle. Ilmoitus tehdään luottamuksellisena. Jos ilmoituksen haluaa tehdä 

anonyymisti, tulee se lähettää paperille kirjattuna. Ilmoituksen käsittelee yrityksen toi-

mitusjohtaja. Ilmoituksen tietoa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmalli-

sesti toiminnan ja turvallisuuden kehittämiseksi. Mahdolliset epäkohdat palvelussa korja-

taan mahdollisimman nopeasti havaitsemisen jälkeen. 

Henkilöstölle on ohjeistettu lain (Sosiaalihuoltolaki §48-§49) mukainen velvollisuus il-

moittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Il-

moitus sosiaalihuollon tarpeesta voidaan tehdä myös palvelukoordinaattorien toimesta. 

Toimitilat 

Yhtiöllä ei ole toimintayksikköä, vaan työ tapahtuu asiakkaiden kodeissa tai muissa hei-

dän toivomissaan paikoissa. 

Helppyllä on toimisto osoitteessa Perämiehenkatu 12 E, 00150 Helsinki. 

Teknologiset ratkaisut 

Helppy neuvoo asiakkaitaan siitä, millaisia mahdollisia teknologiaratkaisuja on saatavilla 

sekä tukee asiakkaita näiden käytössä, esimerkiksi harjoittelemalla niiden käyttöä yh-

dessä. Teknologiaratkaisujen ja apuvälineiden hankkimisesta, käytöstä ja toimivuudesta 

vastaa kuitenkin asiakas tai hänen omaisensa. 
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8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Keräämme asiakkaasta vain perustiedot, emme sairaanhoidollisia tietoja. 

Asiakastyön kirjaaminen 

Helppy käyttää ops.helppy-asiakastietojärjestelmää, johon jokainen työnsuorittaja saa 

oman käyttäjätunnuksensa. Lisäksi helpperit kirjoittavat salassapitosopimuksen työsuh-

teen aluksi ja heidät perehdytetään järjestelmän käyttöön. 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Toimitusjohtaja 

Richard Nordström 

010 299 8 299 

richard@helppy.fi 

 

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä  Ei  

Tietosuojakuvaus on nähtävissä Helppyn kotisivuilla www.helppy.fi 
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9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista 

eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tie-

toon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mukaan suunnitelma, 

miten asia hoidetaan kuntoon. 

  



 
 

18 
 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys: Helsinki 13.4.2022 

 

Allekirjoitus Richard Nordström 
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LIITE: Sosiaaliasiamiesten yhteystiedot 
 

Alue Nimi 
Puhelinnu-
mero 

Sähköposti Aukioloajat 

Akaa Satu Loippo 0505996413 satu.loippo@pikassos.fi Puhelinajat ma klo 12–15, ti-to klo 9-12 

Eksote (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Pa-
rikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipal-
saari) 

Aki Kaskinen 0447485306 sosiaali.potilasasiamies@socom.fi   

Espoo Eva Peltola 0981651032 sosiaali.potilasasiamies@espoo.fi Soittopyynnön jättö ma-to klo 11-13 

Essote (Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, 
Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puu-
mala) 

  0443512818 sosiaali.potilasasiamies@essote.fi Puhelinajat ma-pe klo 9-14 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (Forssa, 
Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä, Somero) 

Satu Loippo 0505996413 satu.loippo@pikassos.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Hailuoto Kati Koivunen 0447034116 kati.koivunen@ouka.fi   

Hattula Satu Loippo 0505996413 satu.loippo@pikassos.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Hausjärvi Satu Loippo 0505996413 satu.loippo@pikassos.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Helsinki   0931043355 sosiaali.potilasasiamies@hel.fi. Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Hämeenlinna Satu Loippo 0505996413 satu.loippo@pikassos.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Inkoo 
Clarissa Peura & Riikka Kainulai-
nen 

0400277087 sosiaalimies@sosiaalitaito.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Itä-Uusimaa (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo ja 
Sipoo) 

Salla Ritala 0447297987 sosiaaliasiamies@phhyky.fi Puhelinajat ma-to 9-12 

Janakkala Satu Loippo 0505996413 satu.loippo@pikassos.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Jyväskylä Eija Hiekka 0442651080 sosiaaliasiamies@koske.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Jämsä Eija Hiekka 0442651080 sosiaaliasiamies@koske.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Kaarina Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse. 
Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Kainuun Sote (Hyrynsalmi, Kuhmo, Kajaani, Pal-
tamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) 

Tiina Komulainen 0447970548   Puhelinajat ma, ti & to klo 8-11 

Kangasala Laura Helovuo & Taija Mehtonen 
040 800 4187/ 
0408004186 

sosiaaliasiamies@tampere.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 
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Karviainen (Karkkila, Vihti) 
Clarissa Peura & Riikka Kainulai-
nen 

0400277087 sosiaalimies@sosiaalitaito.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Kauniainen Eija Bärlund-Toivonen 0504117542 eija.barlund-toivonen@luukku.com  

Puhelinaika ke klo 8-10, muina aikoina 
viesti tai soittopyyntö 

Kempele Mirva Makkonen 0447034115 mirva.makkonen@ouka.fi   

Kerava 
Clarissa Peura & Riikka Kainulai-
nen 

0400277087 sosiaalimies@sosiaalitaito.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Keusote (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmi-
järvi, Pornainen ja Tuusula) 

Clarissa Peura & Riikka Kainulai-
nen 

0400277087 sosiaalimies@sosiaalitaito.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Kirkkonummi Johanna Söderlund 0192892000 johanna.soderlund@raasepori.fi Puhelinajat ma-to klo 13-15 

Koski Tl Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse.  
Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Kuopio Antero Nissinen 0447183308 sosiaaliasiamies@kuopio.fi Puhelinajat ma-to 9-11:30 

Kustavi Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse. 
Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Kymsote (Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, 
Pyhtää ja Virolahti) 

Heli Kulmala 0407287313 heli.kulmala@socom.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-11 

Laitila Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse. 
Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Laukaa Eija Hiekka 0442651080 sosiaaliasiamies@koske.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Lempäälä Laura Helovuo & Taija Mehtonen 
040 800 4187/ 
0408004186 

sosiaaliasiamies@tampere.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Lieto Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse. 
Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Liminka Kati Koivunen 0447034116 kati.koivunen@ouka.fi   

Lohja 
Clarissa Peura & Riikka Kainulai-
nen 

0400277087 sosiaalimies@sosiaalitaito.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Loppi Satu Loippo 0505996413 satu.loippo@pikassos.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Lumijoki Kati Koivunen 0447034116 kati.koivunen@ouka.fi   

Marttila Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse. 
Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Muhos Mirva Makkonen 0447034115 mirva.makkonen@ouka.fi   

Muurame Eija Hiekka 0442651080 sosiaaliasiamies@koske.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

mailto:eija.barlund-toivonen@luukku.com
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Nokia Laura Helovuo & Taija Mehtonen 
040 800 4187/ 
0408004186 

sosiaaliasiamies@tampere.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Orivesi Laura Helovuo & Taija Mehtonen 
040 800 4187/ 
0408004186 

sosiaaliasiamies@tampere.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Oulu Mirva Makkonen 0447034115 mirva.makkonen@ouka.fi   

Pirkkala Laura Helovuo & Taija Mehtonen 
040 800 4187/ 
0408004186 

sosiaaliasiamies@tampere.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Porvoo Salla Ritala 0447297987 sosiaaliasiamies@phhyky.fi Puhelinajat ma-to klo 9-12 

Päijät-Häme (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, 
Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padas-
joki, Pukkila ja Sysmä) 

Tarja Laukkanen 0447297989 sosiaaliasiamies@phhyky.fi Puhelinajat ma-to 9-13 

Pälkäne Laura Helovuo & Taija Mehtonen 
040 800 4187/ 
0408004186 

sosiaaliasiamies@tampere.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Raahen seudun hyvinvointikuntayh tymä (Raahe, 
Pyhäjoki, Siikajoki) 

Sisko Muikku 0401357946 sisko.muikku@ras.fi Puhelinajat ma-to 8-12 

Raasepori Johanna Söderlund 0192892000 johanna.soderlund@raasepori.fi Puhelinajat ma-to klo 13-15 

Raisio Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse. 
Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Riihimäki Satu Loippo 0505996413 satu.loippo@pikassos.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Rovaniemi   0108305106 sosiaaliasiamies@merikratos.fi Puhelinajat ti-ke klo 10-13, to klo 10-13 

Rusko Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse. 

Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Salo 
Sanna Saarinen, Maija-Kaisa Soin-
tula & Heidi Vainio 

0503415244 sosiaaliasiamies@merikratos.fi Puhelinajat ti klo 12-15, ke-to klo 10-13 

Satasairaala (Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, 
Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikar-
via, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Sä-
kylä, Ulvila) 

Jari Mäkinen 0447079132 jari.makinen@satasairaala.fi   

Sauvo Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse. 
Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Seinäjoki Tiina Holappa 0408302020 sosiaaliasiamies@seamk.fi Puhelinajat ti klo 12-13, ke klo 8:30-10 

Siunsote (Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes, Outo-
kumpu, Kontiolahti, Ilomantsi, Juuka, Liperi, Polvi-
järvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Heinävesi) 

Leena Viinisalo-Heiskanen 0133308268 
leena.viinisalo-heiskanen@siunso 
te.fi 

Puhelinajat ma-pe klo 9-11:30 
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Soite (Kokkola, Kannus, Kruunupyy, Kaustinen, Ve-
teli, Halsua, Lestijärvi, Toholampi, Perho sekä Reis-
järvi) 

Tiina Sandström 0447232309   Puhelinajat ma-pe klo 9-14:30 

Somero Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse. 
Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Sosteri (Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi, Sul-
kava) 

Heli Korhonen 0444173218 heli.korhonen@sosteri.fi Puhelinajat ma-pe klo 8-15:30 

Taivassalo Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse. 
Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Tampere Laura Helovuo & Taija Mehtonen 
040 800 4187/ 
0408004186 

sosiaaliasiamies@tampere.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Turku Sari Huusko 022626171 sosiaaliasiamies@turku.fi Puhelinajat ma-to 10-12 

Tyrnävä Kati Koivunen 0447034116 kati.koivunen@ouka.fi   

Urjala Satu Loippo 0505996413 satu.loippo@pikassos.fi Puhelinajat ma klo 12-15, ti-to klo 9-12 

Uusikaupunki Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse. 
Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Vaasa Katarina Norrgård 0405079303 katarina.norrgard@vaasa.fi Puhelinajat ma-pe klo 8-14 

Valkeakoski Laura Helovuo & Taija Mehtonen 
040 800 4187/ 
0408004186 

sosiaaliasiamies@tampere.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Vantaa Miikkael Liukkonen 0983922537     

Vehmaa Kati Lammi 0505590765 kati.lammi@vasso.fi 
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse. 
Puhelinajat ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11 

Vesilahti Laura Helovuo & Taija Mehtonen 
040 800 4187/ 
0408004186 

sosiaaliasiamies@tampere.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Ylöjärvi Laura Helovuo & Taija Mehtonen 
040 800 4187/ 
0408004186 

sosiaaliasiamies@tampere.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

Äänekoski Eija Hiekka 0442651080 sosiaaliasiamies@koske.fi Puhelinajat ma-to klo 9-11 

 


