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Palvelun tuottaja 
 

Nimi 
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva oy 

Yhteystiedot 
Alppikatu 2, 00530 Helsinki 

Toimintayksikkö Nimi 
Hoivakoti Viikki, 2 kerros 

Yhteystiedot 
Agronominkatu 7, F-G , 00790 Helsinki 

Sähköpostiosoite 
susanna.perkiomaki@hoiva.fi 

Auditoinnin ajankohta  18.5.2022 

Auditointiin osallistuneet Läsnä: Yksikön edustajat: Susanna Perkiömäki ja Kaisa Vuori 
 

 Ostopalvelut ja laadunhallinta -yksikön edustajat: erityissuunnittelija(t) Paula Loukonen 
ja Maj-Britt Löv 

Ostopalvelut ja laadunhallinta -
yksikön edellinen käynti (pvm.) 
 
Tilaaja täyttää 

Ennaltailmoittamaton käynti 19.6.2021 

 
Erittäin haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden palveluasuminen 

18 

Asiakasmäärä 
Yksikön luvan mukainen kokonaispaikkamäärä 

18 

Yksikön paikalla olevien asiakkaiden kokonaismäärä  
18 

Toimintayksikön 
vastuuhenkilö 

Nimi palvelualue johtaja Johanna Arppe, johanna.arppe@hoiva.fi 
Susanna Perkiömäki  

Koulutus: Sairaanhoitaja 

Yhteystiedot 
susanna.perkiomaki@hoiva.fi p. 050 5027693 

Yksikön  
esihenkilö 

Nimi 
Susanna Perkiömäki 

Koulutus: Sairaanhoitaja 
 

Yhteystiedot 
susanna.perkiomaki@hoiva.fi p. 050 5027693 

1. Henkilöstö 

Henkilöstörakenne ammattiryh-
mittäin 

 
 

 Määrä 

Sairaanhoitaja/Terveydenhoitaja 2 

Lähihoitaja 12 

Hoiva-avustaja 1 

Kuntoutushenkilöstö  

Tukipalveluhenkilöstö  

Muu, mikä? 
 

 

Henkilöstömitoitus  
 
Tilaaja täyttää käynnin jälkeen 

Tuottaja toimitti ennen auditointikäyntiä kopiot edellisen kuuden viikon toteutuneista 
työvuorolistoista.  
Ostopalvelut –ja laadunhallinta yksikkö tarkasteli yksikön henkilöstömitoitusta toteutu-
neiden työvuorojen 7.3.2022 -17.4.2022 kautta. THL:n laskentakaavan mukaan toteu-
tunut henkilöstömitoitus oli 0,78. Päivittäinen henkilöstömitoitus vaihteli ajanjaksolla 
0,5-0,78 välillä. 
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Huomioitavaa on, että yksikön johtajan työpanoksesta huomioidaan asiakastyöhön 
50% henkilöstömitoitusta laskettaessa.  
 
Mitoitus ei täytä mitoitusvaadetta, joka vanhusten ympärivuorokautisen erittäin haasta-
vasti käyttäytyvien asukkaidensopimuksen mukaisesti tulisi olla 0,8, jotta vuorokauti-
nen 0,6 henkilöstömitoitusvaade toteutuu.  
 

Sijaiset  
(sijaisten tarve, mistä hankitaan 
ja vakituisuus) 

Sijaiset hankitaan vuokratyöfirmasta nimeltä Onvire,  sähköisen järjestelmän kautta. 
Sijaista suurin osa tuttuja, jotka ovat pidempään työskennelleet hoivakoti Viikissä. 
Tarve vaihtelee, riippuen pitkälti akuuteista poissaoloista.  

Henkilöstötilanne 
(avointen tehtävien määrä, rekry-
tointi ja henkilöstön vaihtuvuus) 

Lähihoitajan paikka on avoinna ja haastattelut menossa. Lisäksi yksi määräaikainen 
työsuhde muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi 1.6.2022 alkaen. Henkilöstöä vaihtui 
viime syksynä, sen jälkeen on ollut vähemmän muutoksia. 

2. Muut tarkastukset, omavalvonta, ohjeistukset ja niiden soveltaminen käytäntöön 

Kunnan edellinen tarkastus- tai 
valvontakäynti 

Milloin? 
18.06.2021 

Kunnan terveys- tai  
ympäristötarkastajan käynti Hygienia-auditointi 23.2.2022 

Palotarkastus 
11.6.2021 

Pelastussuunnitelma 
ja poistumisturvallisuusselvitys 

Päivätty 
09/2020 

Paloturvallisuuskoulutus Ei olla järjestetty koronarajoitusten vuoksi kahtena viimeksi kuluneena vuotena. 
Suunnitelmissa toteuttaa vuoden 2022 aikana 
 

Poistumisharjoitus Ei olla järjestetty koronarajoitusten vuoksi kahtena viimeksi kuluneena vuotena. 
Suunnitelmissa toteuttaa vuoden 2022 aikana 
 

Ea-koulutus Milloin viimeksi? 
kevät -22 

Rekisteriselosteet ja asiakasasia-
kirjojen säilytys on lain edellyttä-
mällä tasolla. Yksikössä on laa-
dittu rekisteriselosteet ja asia-
kasasiakirjojen säilytys vastaa 
puitesopimuksen ehtoja. Henkilö-
tietolain tarkoittaman asiakasre-
kisterin pitäjänä toimii Helsingin 
kaupunki. 

Yksikön tietosuojavastaava on Susanna Perkiömäki 
 
Konsernin tietosuojavastaava Leenamaija Sipponen 
 
 

Omavalvontasuunnitelma on laa-
dittu. 

Päivätty 
20.01.2022 

Omavalvontasuunnitelma on jul-
kisesti nähtävillä. 

Missä? 
Hoivakoti Viikin nettisivuilla ja yksikön kansliassa 

Omavalvonnan vastuuhenkilö  
on nimetty. 

Nimi 
Susanna Perkiömäki 

Henkilökunta osallistuu omaval-
vontasuunnitelman laatimiseen ja 
päivitykseen. 

Miten toteutuu käytännössä? 
Omavalvontasuunnitelman eri osa-alueista keskustellaan tiimikokouksissa. Esim.turva-
lisuudesta, asukkaiden itsemääräämisoikeudesta, osallisuudesta, rajoitteiden käytöstä 
ja koulutuksista. 

Asiakkaan rajoittamistoimenpi-
teitä koskevat kirjalliset ohjeet. 

Miten toteutuu käytännössä? 
On kaupungin ohjeistus (kanslian seinällä).  Rajoitteista keskustellaan ja niiden käyttöä 
harkitaan tarkkaan. Lupa kysytään lääkäriltä ja se päivitetään 3kkn välein. Luvat kirja-
taan hoitosuunnitelmaan ja asukastietojärjestelmän etusivulle. Rajoitteiden poistamista 
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esim. hygieniahaalari kokeillaan säännöllisesti, kirjataan kokeilut ja arviointi siitä, miksi 
haalarin käyttöä mahd.jatketaan.  

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 
ja 49 §:n mukainen työntekijöiden 
ilmoitusvelvollisuus 

Onko ilmoitusvelvollisuus käyty läpi henkilöstön kanssa? Miten ilmoitukset käsitellään? 
On käyty useamman kerran tiimikokouksessa. Asiasta mainitaan myös omavalvonta-
suunnitelmassa. Ilmoitukset kohdennetaan palveluyksikön johtajalle, joka tarvittaessa 
vie asian omalle esihenkilölleen, tai viranomaistaholle.  

Lääkehoitosuunnitelma on laa-
dittu ja lääkärin allekirjoittama. 

Päivätty 25.08.2021 
 

Lääkevirheiden/poikkeamien 
määrä viimeisen 6 kk aikana 

Miten poikkeamat käsitellään? 
5kpl . Tapahtuma käydään mahd.pian läpi siinä mukana olleiden kanssa. Tarvittaessa 
tiimikokouksessa, jos prosessissa on korjattavaa/ muutettavaa. Mietitään yhdessä ke-
hittämistoimenpiteitä.  

 
3. Asiakaslähtöinen hoitotyön suunnittelu ja asiakkaan vaikuttamismahdollisuudet 

Asiakkaalle on nimetty oma- tai 
vastuuhoitaja muuttopäivästä al-
kaen. 

Onko nimetty? Miten asiakasta ja omaista tiedotetaan oma-/vastuuhoitajasta? 
On nimetty. Tulotilanteessa kerrotaan omahoitajan nimi.  

Asiakkaalle on laadittu ajantasai-
nen hoitotyön suunnitelma. 

Miten toteutuu käytännössä? Miten yksikön lähiesihenkilö tai kirjaamisvastaava seu-
raavat suunnitelmien tekemistä ja ajantasaisuutta?  
Jokaisella asukkaalla on hoitosuunnitelma. Päivittäminen ei ole aina ajan tasalla. Rai- 
ja kirjaamisvastaava seuraa yksikön johtajan kanssa suunnitelmien tekemistä.  
Omahoitajaa muistutellaan tiimikokouksissa siitä, että suunnitelma on päivitystä vaille.  
Henkilökunnan vaihtuvuus ja puutteet kirjaamistaidoissa ovat tämän päivän haasteita.  
Kirjaamisvastaava on aktiivisesti tarjonnut omaa osaamistaan ja apuaan muille.  
Uudet ohjeistukset on käyty tiimikokouksessa läpi ja ne ovat kaikkien saatavilla kansli-
assa.  
 
 

Asiakas ja hänen omaisensa/lä-
heisensä osallistuvat hoitotyön 
suunnitelman laadintaan ja arvi-
ointiin. 

Tarjotaanko mahdollisuutta osallistua, osallistuvatko ja millä tavoin? 
Hoitoneuvotteluissa saatua tietoa pyritään käyttämään hoitosuunnitelmien teossa 
esim.mieltymykset, päivittäiset tottumukset ja elämänkaari ( jos asukas ei itse kykene 
kertomaan).  
 
 

Asiakkaalle ja hänen läheiselleen 
järjestetään hoitoneuvottelu kuu-
kauden kuluessa hoidon alkami-
sesta sekä aina tarvittaessa. 

Tarjotaanko mahdollisuutta osallistua, osallistuvatko ja millä tavoin? 
Tarjotaanko mahdollisuutta. Hoitoneuvotteluita järjestetään tulotilanteen jälkeen ja aina 
tarvittaessa. Aina asukkaalla ei ole läheisä, jotka voisivat neuvotteluun osallistua.  
 

Suunnitelman perustaksi kerä-
tään tietoa asiakkaan elämästä ja 
voimavaroista. Tiedon avulla 
suunnitellaan ja toteutetaan ihmi-
sen yksilöllistä elämää hoivako-
dissa. Tiedot kirjataan ja säilyte-
tään asiakkaan asiakirjoissa. 

Millä tavalla asiakkaaseen tutustutaan? Kysytäänkö asiakkaan toiveita? Minne tieto 
kirjataan? 
Elämänkaarilomake annetaan ensimmäisessä hoitoneuvottelussa asukkaalle, tai omai-
selle. Omahoitaja tutustuu syvemmin asukkaan elämään ja läheisiin. Toiveet kirjataan 
hoitosuunnitelmaan,  tai Hilkkaan ” erityistä huomioitavaa”-kohtaan.  

RAI-arviointi tehdään asiakkaalle 
2 viikon kuluessa hoidon aloitta-
misesta ja sen jälkeen vähintään 
puolen vuoden välein tai asiak-
kaan voinnin oleellisesti muuttu-
essa. 

Toteutuuko? Osallistuuko asiakas? Miten osallistuu? Tarjotaanko omaiselle mahdolli-
suutta osallistua?  
Osallistuu esim. mielenterveyden osion kysymyksiin vastaamalla. Lisäksi kysytään 
mm.kivuista ja tehdään liikeratatestit.  
Kaikki asukkaat eivät enää kykene vastaamaan kysymyksiin vaikean muistisairauden 
vuoksi.  
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Hoitotyön suunnitelmaan kirja-
taan yksilölliset ja konkreettiset 
tavoitteet ja toimenpiteet tavoit-
teiden saavuttamiseksi. 

Käydäänkö asiakkaiden hoitotyön tavoitteita yhteisesti läpi? Onko hoitotyön suunnitel-
mat asiakkaan tarpeista lähteviä, yksilöllisiä ja elämänlaatua lisääviä? 
 
Suunnitelmat ovat asukkaan tarpeista lähtöisin  tehtyjä. Tiimikokouksissa käsitellään 
asukkaiden hoitoa ja mietitään yhdessä oikeaa tapaa hoitaa välillä haastavissakin ti-
lanteissa. Kehitettävää on siinä, hoitosuunnitelman voisi ottaa esille ja keskustelun 
avulla tarkistella/ muuttaa siinä olevia asioita tilanteen muuttuessa.  
 

Asiakkaan yksilölliset toiveet, -ta-
vat ja -mieltymykset huomioidaan 
sekä kirjataan suunnitelmaan. 

Kertokaa esimerkkejä kirjatuista toiveista, tavoista tai mieltymyksistä?  
 
Haluaa nukkua aamulla pitkään, tykkää ulkoilla, pitää eläimistä.  
Kuuntelee mielellään tiettyä musiikkia, puhuu myös ruotsia, viihtyy omissa oloissaan, 
katselee tv:tä, seuraa urheilua /uutisia, osallistuu ahkerasti tuolijumppaan, Hengellis-
syys tärkeää ja esim.virsien laulaminen on mieluista.  
 

Yksikön RAI-tulokset: 
RAI LTC= Laitoshoidon RAI 

Tuottaja täyttää alle yksikkökohtaiset RAI –tulokset 
 

RAI-LTC-laatuindikaattori Toteuma 1/2021 Toteuma 2/2021 

Osallisuus: Asiakas ei osallistunut RAI-arviointiin   28 22 
Ravitsemus: BMI alle 24 ja laihtuu 0 7 
Kuntoutus: Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoittei-
silla %  

13 10 

Kaikki liikkumisen rajoittaminen 6 0 
Lääkitys: Rauhoittava, unilääke tai antipsykootti % (ei me-
latoniini) 

94 94 

Kipu: kova päivittäinen, % 17 6 
 

 

4. Asiakkaan osallistumisen ja osallisuuden tukeminen 

Yksikköön on laadittu asiakkai-
den toiveet ja tarpeet huomioiva  
virkistystoiminnan päivä-, viikko- 
ja vuosisuunnitelma. 

Onko suunnitelma tehty? Kuka tekee ja missä pidetään esillä? 
 
Pidetään esillä päiväsalin seinällä.Tupakokouksessa olevat hoitajat tekevät.  
 

Asiakkailta kysytään toiveita  
ryhmäkodin arkeen ja toimintaan 
liittyen. Toiveet huomioidaan ryh-
mäkodin arjen ja toiminnan  
suunnittelussa sekä toteutuk-
sessa. 

Milloin asiakkaiden toiveita kysytään? Kuvaile miten? 
Viikottaisessa tupakokouksessa ja muutenkin arjen lomassa.  

Ryhmäkodissa järjestetään asu-
kaskokouksia. Asukaskokouk-
sista tehdään muistiot. 

Millaisia kokouksia pidetään? Millaisia asioita käsitellään? Kirjoitetaanko muistiot?  
Sunnuntaisin ns.tupakokous, johon asukas halutessaan voi osallistua. Asukkaiden toi-
veet kirjataan ylös ja muistiot säilytetään kansiossa.  

Asiakkaille järjestetään toiminnal-
lisia ryhmiä ja/tai keskusteluryh-
miä sekä viriketoimintaa, joilla 
pyritään ylläpitämään ja paranta-
maan asiakkaiden älyllistä, 
psyykkistä sekä sosiaalista toi-
mintakykyä. 

Minkälaista toimintaa järjestetään? Kuvaile. 
 
Fysioteraputin vetämä tuolijumppa 1x vkossa, Hilda-sovelluksen avulla erilaisia toimin-
tatuokioita, ulkoilua, kuntosalilla käyntia, yhteislaulua, tanssia, toivemusiikin kuuntelua, 
koirakavereiden vierailujua, vapaaehtoisten kahdenkeskisia tapaamisia, seurakunnan 
vierailut (jumalanpalvelus). 
 

Asiakkaita kannustetaan ja avus-
tetaan osallistumaan ryhmätoi-
mintoihin sekä viriketoimintaan. 

Miten toteutuu? Kuvaile. 
Motivoidaan hoitotyön keinoin , rohkaistaan ja kuljetaan rinnalla.  
 
 

Asiakkaiden sosiaalisia suhteita 
tuetaan. 
 

Miten toteutuu? Kuvaile. 
Yhteydenpidolla omaisiin, rohkaistaan ottamaan vastaan esim.vapaaehtoistyöntekijä, 
vahvistetaan yksikön sisäisiä sosiaalisia suhteita ( istumajärjestelyt ruokapöydässä 
jne.) 
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Yksikössä järjestetään säännölli-
sesti asiakastilaisuuksia ja 
omaisteniltoja. 

Millaisia tilaisuuksia ja kuinka usein? 
Epidemian takia ei ole pystytty järjestämään.  

Asiakkaan läheisillä on mahdolli-
suus osallistua toimintaan yksi-
kössä jaksamisen ja halujen mu-
kaan. 

Saavatko omaiset ja läheiset osallistua toimintaan? Millä tavoin? 
Epidemian takia vierailut ovat olleet rajattuja.Suositellaan ulkoilua.  
Aikaisemmin ollut retkiä ja tapahtumia, joihin on osallistunut omaisia. Tarkoituksena on 
elvyttää tämä perinne heti, kun on mahdollista.  

Yksikkö kerää asiakaspalautetta 
sekä toteuttaa oman asiakas-
/omaistyytyväisyyskyselyn vähin-
tään joka toinen vuosi (Kaupun-
gin tekemien yksikköön kohdistu-
vien kyselyiden ja tutkimusten li-
säksi). 

Miten toteutuu? 
 
Asiakastyytyäväisyyskyselyt vuosittain. 
Asukkaat haastatellaan ja tarvittaessa annetaan kysely omaiselle.  
 

Kyselyiden tulokset käsitellään  
asiakkaiden ja omaisten kanssa. 

Miten tulokset käsitellään ja miten tietoa hyödynnetään? 
Palaute käydään läpi tiimikokouksessa, sekä tarpeen mukaan muilla foorumeilla ( 
oman esihenkilön kannsa/ johtoryhmässä ). Kiinnitetään huomiota kehittämiskohteisiin.  
Saadusta palautteesta tiedotetaan sopimusten mukaisesti palvelujen ostajia. 
 
 

 
 
5. Kierto hoivakodissa: asiakkaiden ja hoitajien ajatuksia ja palautetta (tilaaja täyttää) 

Käynti ajoittui Hoivakoti Viikkiin puolenpäivän jälkeen. Tilat olivat siistit ja puhtaat. Suurin osa asukkaista oli lounaalla tai 
lopettelemassa sitä. Asukkaat oleilivat yhteisissä tiloissa katsellen TV:tä tai seuraten hoivakodin elämää. Asukkaat vai-
kuttivat tyytyväisiltä. Käynnillä haastateltiin hoivakodin asukkaita, jotka kertoivat ruoan olevan hyvää ja maittavaa. Myös 
jutellessa tuli esiin, että hoitajat ovat mukavia. Yleisvaikutelmaksi jäi, että Hoivakoti Viikissä asukkaat viihtyvät hyvin. 
Hoitajia haastatellessa kävi ilmi, että myös he viihtyivät työssään Hoivakoti Viikissä. Hoivakodissa eletään asukkaiden 
näköistä elämää ja arkea ulkoillen ja yhdessä tehden päivistä mukavia ja elämän täyteisiä. Yksikössä on tilava terassi-
parveke, joka on asukkaiden käytössä kesäisin. 

 
Käynnin jälkeen 
 
 
6. Yksikön kommentit ja palaute kohdennetusta auditoinnista (tuottaja täyttää) 

 

 
 
7. Tilaajan yhteenveto auditoinnin jälkeen 

Myönteistä 
 

Hoitajat pitävät työstään ja työilmapiiri työskentelylle luodaan yhdessä hyväksi. 
Hoivakodissa on tekemisen meininki, kun työssä viihdytään, tuo se laadukasta ja aktii-
vista arkea myös asukkaille. Erittäin hyvää, että sijaisina toimii omia tuttuja keikkalaisia 
hoivakodissa. Hyvää oli myös se, että kesäksi oli saatu henkilöstöä riittävästi. 
 
Asukkaita haastatellessa he kertoivat viihtyvänsä Hoivakoti Viikissä. Heidän kertomuk-
sistaan nousi esille mukavat hoitajat ja ruoka, joka oli maistuvaa ja hyvää.  Erittäin hy-
vää on, että asukasosallisuutta tuetaan vahvasti mm. asukkaille pidetää viikottain tupa-
kokous, jossa asukkaat saavat toivoa ja keskustella heille tärkeistä asioista. 
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Yksikössä on nimetty RAI- ja kirjaamisvastaava, jonka tukea on hyvä hyödyntää hoito-
suunnitelmien ja RAI- tietojen yhdistämiseen.  Merkityksellistä on, että  yksikössä kes-
kustellaan ja  kysytään asukkailta heidän meltymyksiä ja tottumuksia joita myös kirja-
taan ylös.  
Pyydetty kolmen helsinkiläisen asukkaan hoito ja kuntoutussuunnitelmat sekä päivit-
täiskirjaukset. Asukkaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmat olivat tehty asukkaille ja 
niissä oli omahoitajan nimi. Suunnitelmissa oli huomioitu mm. asukkaiden tapoja ja tot-
tumuksia. 

Kehitettävää 
 

Lakisääteisiin paloturvallisuus koulutuksiin ja poistumisharjoituksiin sekä niiden pitämi-
seen ja päivittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Turvallisuuskävelyt yksikön henkilös-
tölle on hyvä huomioida ja siihen nimetä henkilö. 
 
Henkilöstövahvuus on kehittynyt merkittävästi parempaan suuntaan edelliseen mitoi-
tuslaskentaan nähden (16.6.2021). Helsingin kaupungin ostopalvelusopimuksen edel-
lyttämä toteutunut vuorokautinen (erittäin haastavasti käyttäytyvien asukkaiden) 0,6 
henkilöstömitoitusvaade ei kuitenkaan toteutunut. 
 
Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan on hyvä tehdä pieni esitieto-osuus, kuten toimintaky-
vyn ja liikkumisen voimavaroista ja haasteista. Lisäksi asukkaan erityispiirteet joita voi 
huomioida hoidossa. Hoitotyön tarve, tavoite ja keinot olivat näkyvissä, mutta mittarit ja 
arvioinnit puuttuivat. Asukkaasta voinnista ja hoidon tarpeesta on hyvä tehdä arvio vä-
hintään kolmen kuukauden välein.  RAI arvioinnista saa hyviä mittareita mm. ravitse-
muksen, mielialan ja kivun seurantaan. Kun käyttää RAI- tietoja on hyvä avata RAI:ssa 
olevia lukuja ja varomerkkejä (CHESS= terveyden epävakauteen liittyvä mittari) konk-
reettisesti ja katsoa, mitä ne tarkoittavat ja mihin tulee kiinnittää huomio asukkaan koh-
dalla. Asukkaiden suun terveydenhoito on hyvä laittaa hoitosuunnitelmaan. 
 
Päivittäisessä kirjaamisessa näkyy asukkaan osallistuminen ja asukkaita on kuvattu 
joissakin tilanteissa hyvin, kuten asukkaan liikkumista ja avun tarve ja mieliala. Kehitet-
tävää on, että päivittäinen kirjaaminen tapahtuisi ajantasaisemmin kaikissa vuoroissa. 
Hoivakoti Viikissä oli tyytyväisiä asukkaita, joten olisi hyvä, jos tämäkin näkyisi päivit-
täisessä kirjaamisessa. Asukkaiden tyytyväisyyttä ja omaa näkemystä hoidosta on 
hyvä kirjata  enemmän. Päivittäinen kirjaaminen on hyvin hoitajan tekemisiin perustu-
vaa tehtäväluetteloa. 
 
Haipro ilmoituksia lääkepoikkeamista oli tehty puolenvuoden aikana viisi kappaletta. 
Ryhmäkodissa on syytä käydä läpi haitta- ja vaaratapahtumien käytänteet sekä muis-
tuttaa aika-ajoin niiden aktiivisesta tekemisestä. Haitta -ja vaaratapahtumia tulisi tehdä 
myös läheltä piti tilanteista. 
 
 

Mahdollisten jatkotoimenpiteiden 
aikataulu ja vastuuhenkilö(t) 

Ostopalvelut ja laadunhallinta- yksikkö  seuraa henkilöstömitoituksen kehittymistä. 

 


