Laatusuositusta ovat työstäneet yhdessä
asumisen palvelujen käyttäjät ja MPNet - verkoston
palvelujentuottajaorganisaatioiden edustajat.
Seuraavat organisaatiot sitoutuvat toiminnassaan
näihin laatusuosituksiin
A-klinikkasäätiö
Alvi ry
Aspa Palvelut Oy
Aspa-säätiö
Eedi Asumispalvelut Oy
Etappi ry
Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry
Helsingin A-kilta ry
Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry
Lempäälän Ehtookoto ry
Lilinkotisäätiö
Mielenterveyden Keskusliitto ry
Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry
Niemikotisäätiö
Palveluyhdistys Kaseva ry
Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry
Päijät-Hämeen Klubitalot ry
Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö
Sopimusvuori
Sosped säätiö
Suomen Mielenterveysseura ry
Tähän suositukseen on valmistunut myös arviointilomake,
sen löydät em. toimijoiden nettisivulta.

MIELENTERVEYS- JA
PÄIHDEKUNTOUTUJIEN
ASUMISEN

PALVELUJEN
LAATUSUOSITUS

MPNet - Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkosto
on avoin järjestöjen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena
on mm. parantaa mielenterveyskuntoutujien asumista ja
asumisen palveluja. Verkostossa on 32 jäsentä.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN
ASUMISEN PALVELUJEN LAATUSUOSITUS
YHTEISÖLLISYYS

ASUKKAAN
OSALLISUUS/OIKEUDET

HYVÄ ARKI

Toimintayksikössä

Palveluntuottaja turvaa asukkaan
oikeuden osallistua tasaveroisena
kumppanina omien yksilöllisten
palvelujensa suunnitteluun,
toteutukseen ja arviointiin.

Palveluntuottaja turvaa asukkaalle
turvallisen asuinympäristön ja
hyvinvointia edistävät puitteet.

Palveluntuottaja sitoutuu edistämään yhteisöllisyyttä ja samalla tukemaan
jokaisen yhteisön jäsenen osallisuutta.
Toimintayksikkö edistää luottamuksellista ilmapiiriä sitoutuen avoimeen,
tasavertaiseen vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa.
Palveluntuottajalla ja toimintayksikössä on kirjattuna ja nähtävillä yhteisön
jäsenten vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.
Toimintayksikön palvelutilat tukevat ja edistävät yhteisöllisyyttä.

Palveluntuottaja mahdollistaa
asukkaiden osallistumisen
palvelutoimintansa suunnitteluun,
seurantaan ja arviointiin.

Toimintayksikön ulkopuolella

Toimintayksikössä turvataan
asukkaan oikeus osallistua
toiminnan suunnitteluun,
toteutukseen ja päätöksentekoon.

Palveluntuottaja sitoutuu olemaan verkostoitunut, aktiivinen ja vastuullinen
toimija alueellisesti ja yhteiskunnallisesti.

OSAAVA HENKILÖSTÖ

Palveluntuottaja tukee asukkaan ja koko yhteisön suuntautumista
toimintayksikön ulkopuolelle.
Toimintayksikkö ohjaa ja tukee asukasta osallistumaan hänelle
merkityksellisiin palveluihin / yhteisöihin.
Toimintayksikkö järjestää tai mahdollistaa asukkaille valmennusta ja ohjausta
kansalaisoikeuksiin ja opetusta esim. netin ja sosiaalisen median käyttöön.

Toimintayksikössä asukkaalla
on oikeus omaan tilaan ja
yksityisyyteen.
Toimintayksikön toimintakulttuuri
turvaa asukkaalle mahdollisuuden
rakentaa itselleen hyvä,
omannäköinen arki. Asukas
saa tukea omien valintojensa
tekemiseen omassa elämässään.

Palveluntuottaja sitoutuu osaavaan ja vastuulliseen johtamiseen,
ylläpitämään ja kehittämään työntekijöiden ja työyhteisön osaamista sekä
hyvinvointia.
Toimintayksikön henkilöstöllä on vahva sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattitaito, vuorovaikutusosaaminen ja palvelutuottajan arvojen
mukainen toimintaideologia. Toiminnalle lisäarvoa tuottavaa koulutusta ja
osaamista arvostetaan.

