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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 
Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 
 
Nimi: Hoiva Mehiläinen Oy 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus 
1893659-5 
 

 
 
Kunnan nimi: Raisio 
 
Kuntayhtymän nimi:       
 
Sote -alueen nimi:       
 

Toimintayksikön nimi 
Ykköskoti Leijunkatu 
 
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Raision kaupunki, Nallinkatu 2, 21200 Raisio   
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
 
Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen 66 paikkaa 
Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen 24 paikkaa 
 
 
Toimintayksikön katuosoite 
Leijunkatu 4 
Postinumero 
21200  

Postitoimipaikka 
Raisio 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Ulla-Maija Wiander 
 
 

Puhelin 
050 5917 291 
 

Sähköposti 
Ulla-maija.wiander@mehilainen,fi 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa 
harjoittavat yksiköt) 
Valvira 6.3.2012  
 
Palvelu, johon lupa on myönnetty 
Tehostettu palveluasuminen 
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen 
vastaanottamisesta 
19.2.2013 / 5.2.2013 / 18.6.2013  
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen 
ajankohta 
19.2.2013  
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

 
Vistan pesula Oy, vuokravuodevaatteet sekä pesulapalvelu 
SOL palvelut Oy, Siivouspalvelut 
Siivous Nevalainen Oy, siivous 
Lassila & Tikanoja Oyj, jätehuolto  
Mehiläinen Ateriaali Oy, ateriapalvelu 
Securitas Oy, vartiointipalvelut 
Lindström Oy, vaihtomatot 
HARKKA-YHTIÖT AUTOPALVELUKESKUS Autoliitto, Autojen huolto- ja katsastuspalvelut. 
Rengas Center RengasTek Oy, Renkaiden vaihto- ja säilytyspalvelut 
Ykkösmuutot Ikonen Oy, muuttopalvelut 
Raision Lukko Oy, avainpalvelut 
Anticimex OY, tuholaistorjunta 
Tunstall Oy, hoitajahälyttimet 
RTK-palvelu Oy, kiinteistöhuolto  
Konsultoiva psykiatri Jukka Kärkkäinen 
 

 
 

 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 
Toiminta-ajatus 
 
 Ykköskoti Leijunkatu on täysi-ikäisille mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu tehostetun 
palveluasumisen ja palveluasumisen yksikkö. Leijunkadulla asuvat kuntoutujat eivät selviydy 
itsenäisestä asumisesta ilman tukea. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa asukkaiden 
kuntoutuminen itsenäisempään elämään ja luoda kuntoutujalle paras mahdollinen itsenäisyyden, 
omatoimisuuden ja koetun elämänlaadun taso. Asumisen perusteena ovat kuntien kanssa 
tehtävät kuntoutujakohtaiset sopimukset sekä asiakassuunnitelmat. Kuntoutujalle laaditaan 
henkilökohtainen toteuttamissuunnitelma, jonka tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 
määritellään yhdessä yksilöllisesti kuntoutujan kanssa.  Yksikössä toteutetaan kuntoutusta 
toipumisorientaatio- mallin mukaan. Tuemme kuntoutujaa päätöksenteossa, kannustamme häntä 
ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan, elinympäristöstään sekä arjen toiminnoista. Haluamme 
auttaa kuntoutujaa saavuttamaan itsenäisyyden ja itseohjautuvuuden, hänen mahdollisuuksiensa 
ja edellytystensä mukaan.  
    
Kuntoutujan arjen ja itsenäisen toiminnan tukeminen sekä psyykkisen- ja somaattisen voinnin 
seuranta ovat keskeisimpiä päivittäisiä tehtäviä. Leijunkadun henkilökunta muodostuu sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisista: sairaanhoitajista, lähihoitajista ja muista koulutuksen saaneista 
henkilöistä. Leijunkadun henkilökunta huolehtii palvelutason määrittämästä asumisen ja 
lääkehoidon toteutumisesta sekä elämänhallintaa tukevasta ohjauksesta kuntoutujan 
itsemääräämisoikeus huomioiden. Kuntoutujalla on käytössään konsultoivan psykiatrian 
erikoislääkärin palvelut. Henkilökunta avustaa myös asukkaiden sosiaalietuuksien hakemisessa.  
Tavoitteellinen ryhmätoiminta tukee asukkaiden kuntoutumista.  
 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
Ykköskoti Leijunkadun toiminnan viitekehyksenä toimii toipumisorientaatio.  
Siinä on keskeisenä tavoitteena painottaa asukkaiden omia voimavaroja, osallisuutta omassa 
elinympäristössään, elämän merkitykselliseksi kokemista sekä toiveikkuuden ylläpitämistä.  
 
 Ykköskoti Leijunkadulla työskentelevillä on koulutus ja kokemus mielenterveyskuntoutujien 
kanssa toimimiseen. Ammatillista osaamista arvioidaan säännöllisillä kehityskeskusteluilla ja 
tuetaan työnohjauksella sekä lisäkoulutuksella. Olemme tietoisia viranomaisvaatimuksista ja 
työtämme ohjaavista yhteisistä toimintamalleista.   
 
 
Mehiläisen arvot ja toimintaperiaatteet: 
 
Ykköskodit ovat osa Mehiläisen sosiaalipalveluita, joten toimintaamme ohjaavat arvot, jotka 
muodostuvat neljästä arvoparista: 
 
Tieto ja Taito 

 
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:ssä sovelletaan toimiviksi koettuja ja tutkittuja menetelmiä ja meillä 
on sertifioitu laatujärjestelmä ISO/DIS 9001 ja 14001 mukaisesti.  Laadun arviointi ja kehittäminen 
ovat jatkuvaa. 
 
Henkilöstön osaamisesta ja ammattitaidosta huolehtiminen alkaa jo rekrytointiprosessista. 
Pyrimme rekrytoimaan monipuolista osaamista tiimiimme.   

 ammatillinen osaaminen: toiminnan tärkeitä painopistealueita on asukkaan kuntoutumisen 
tukeminen 

 henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin, arvioimme myös osaamisen 
kehitystarpeita henkilöstön kehityskeskusteluissa vuosittain 

 toimimme viranomaismääräysten mukaisesti, seuraamme lakeja ja asetuksia 
 toimimme Ykköskotien ohjeiden mukaisesti, toimintaa johdetaan yksikössä johtajan ja 

tiiminvetäjän avulla ja jaetaan vastuuta myös kaikille hoitajille erityisvastuualueina mm. 
Työsuojelu, autonominen listasuunnittelu, tyhy-toiminta. 

Välittäminen ja Vastuunotto 

 Huolehdimme ja vastaamme siitä, että palvelumme toteutuvat siten, kuin olemme 
sopineet. Kuntoutusprosessien kulkua ja etenemistä arvioidaan säännöllisesti ja kuntoutus 
toteutuu suunnitelmallisesti. Kuntoutuksen toteutus ja asiakkaan vointi ja toimintakyvyn 
muutokset dokumentoidaan ja muutoksista tiedotetaan aktiivisesti. 

 Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jonka laatimisessa 
on aina asiakas itse paikalla, halutessaan läheisensä kanssa. Tuotamme sopimuksen 
mukaista palvelua. Omaohjaaja vastaa siitä, että suunnitelmaa noudatetaan ja päivitetään. 
Kaiken keskiössä on asiakkaan kunnioittava ja arvostava kohtaaminen. 

 Dokumentoimme jokaisesta asiakkaasta työvuoron aikana, lisäksi arvioimme 
vaikuttavuutta seuraamalla toteuttamissuunnitelman toteutumista. 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 Kannustamme asukkaitamme vastuun ottamiseen omasta elämästään ja toiminnastaan ja 
rohkaisemme mahdollisimman suureen omatoimisuuteen 

Kumppanuus ja yrittäjyys 

 Yhteistyö tilaajan kanssa tapahtuu vähintään kerran vuodessa tapaamisella.  
 Läheinen saa olla mukana päivittäisissä asiakasta koskevissa tapahtumissa omien 

voimavarojensa mukaisesti, pyrimme saamaan heidät mukaan mahdollisimman paljon 
asiakkaan arkeen. Asukkaiden kanssa pidämme asukaskokouksia, jotta he voivat olla 
tasavertaisina osallistumassa heitä koskeviin asioihin.  

 Yhteisöllisyyttä pidetään yllä olemalla asukkaiden arjessa läsnä. Järjestämme päivittäisiin 
hetkiin asiakkaita yhdistäviä hetkiä esimerkiksi ruokailujen lomassa keskusteluita 
ylläpitämällä. 

Kasvu ja Kehittäminen 

 Jokaisella asiakkaalla on mahdollista vaikuttaa oman elämänsä sisältöön meillä 
asuessaan. Osallisuus on mahdollista päivittäin erilaisissa asioissa, pyrimme saamaan 
asiakkaat mukaan esimerkiksi viikoittaisiin asukaskokouksiin, jolloin hän voi esittää 
toiveitaan ja saada niitä eteenpäin päästen näin vaikuttamaan arjen toiminnan sisältöön. 

 Palveluita kehitetään tilaajan ja asukkaiden tarpeiden mukaan  
 Laadun jatkuva seuranta ja kehittäminen hyödyntämällä laatuindeksin antamia tuloksia. 

Laatuun vaikuttavat niin asiakkaiden, omaisten kuin henkilökunnan mielipide.   

Kantava ajatus toiminnalle Leijunkadulla on: me työskentelemme asukkaidemme kotona, 
he eivät asu meidän työpaikallamme.    

Mehiläisen arvojen ja toimintaperiaatteiden toteutumista arjessa arvioidaan vuosittain 
organisaation eri tasoilla monin eri tavoin. Yksilö- ja tiimitason tarkastelussa tärkeässä roolissa 
ovat kehityskeskustelut. Yksikkötason tarkastelua toteutetaan tiiviisti samassa yhteydessä 
mielenterveyspalveluiden vuosisuunnittelun kanssa. Tässä yhteydessä käydään läpi toteutunutta 
vuotta asiakkaan, henkilöstön ja prosessien näkökulmasta, verrataan toteutunutta kehitystä 
tavoitteisiin ja asetetaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. Tässä yhteydessä laaditaan yksikön 
toimintasuunnitelma. Vastaavasti arvojen ja toiminta-ajatuksen toteutumista arvioidaan vuosittain 
laadittavassa toimintakertomuksessa.    

Kansallinen lainsäädäntö: 

Suomen perustuslaki (11.6.1999/731) 

Hallintolaki (6.6.2003/434) 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

Sosiaalihuollon asiakaslaki (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
22.9.2000/812) 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Asiakasmaksulaki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734) 

Vammaispalvelulaki (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
3.4.1987/380) 

Vammaispalveluasetus (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista 18.9.1987/759) 

Laki vammaisetuuksista (Laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570) 

Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) 

Tulkkauspalvelulaki (Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta19.2.2010/133) 

Kotikuntalaki (11.3.1994/201) 

Potilaslaki (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) 

 
 
 

 3 RISKINHALLINTA (4.1.3) 
Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 
  

 Palo- ja pelastussuunnitelma  
 Lääkehoitosuunnitelma   
 Turvallisuussuunnitelma   
 Toimitilatarkastus ja turvallisuuskävely  
 Poikkeamailmoitus 
 Varautumissuunnitelma 

  
 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

  
Riskeistä hankitaan tietoa monipuolisesti, ei ainoastaan poikkeamailmoitusten perusteella. 
Keskustelut henkilöstön, asiakkaiden, asukkaiden ja omaisten kanssa antavat arvokasta tietoa. 
Toimitilojen tarkastukset, vaarojen kartoitukset ja työpaikkaselvitykset antavat lisätietoa 
toimintaympäristön mahdollisista riskeistä. Riskejä arvioidaan myös päivittäisessä työssä. Ne 
voivat liittyä tehtävään, työympäristöään tai omaan kykyyn suoriutua tehtävästä. Yksittäiset 
riskitekijät eivät välttämättä tunnu merkittäviltä mutta niiden yhteisvaikutus voi nostaa tilanteen 
kokonaisriskin suureksi.    
Jokaisen työntekijän velvollisuus on sekä ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista että sitoutua niihin 
toimintatapoihin, joilla tunnistettuja riskejä hallitaan.    
Jokaisen asukkaan kohdalla arvioidaan aina häneen mahdollisesti liittyvät riskit ja huomioidaan 
tämä asukkaan palvelukokonaisuuden suunnittelussa.  



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Lääkehoidon riskien arviointi on jatkuvaa ja tunnistettuja tekijöitä on nostettu 
lääkehoitosuunnitelman riskienarviointiin. 
 
Vaarojen ja riskien arviointia suoritetaan jatkuvasti jokaisen työntekijän ja työsuojelun toimesta 
vuosittain. Työsuojeluvaltuutettu, yhdessä yksikön johtajan kanssa, laatii vaarojen ja riskien 
kartoituksen, johon osallistuu myös osa työntekijöistä. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus kirjata 
poikkeamat yksikön SharePoint –sivuston poikkeamat -osioon. Poikkeamia käsitellään yksikön 
esimiehen, tiimivastaavan tai työsuojeluvaltuutetun johdolla viikoittain henkilöstökokouksissa. 
Esille tulleiden kehittämishankkeiden/-tarpeiden käytäntöön siirtymisestä sovitaan 
henkilöstökokouksessa ja nimetään vastuuhenkilö. Lääkehoidon itsearviointi tehdään vuosittain 
lääkehoitosuunnitelman päivityksen yhteydessä. Yksikössä järjestetään vuosittain 
alkusammutusharjoituksia ja vähintään kahden vuoden välein pelastusharjoituksia. Ensiavun 
EA1-kurssi tarjotaan kaikille työntekijöille ja voimassaolo varmistetaan päivityskoulutuksilla ja 
kurssin uusimisilla, säädetyin aikavälein. Ympäristön vaaratekijöihin on varauduttu 
vartiointiliikkeen kanssa yhteistyöllä ja työntekijöillä käytössä olevilla. AlarmCall-
hälytyssoittojärjestelmällä. Poikkeustilanteisiin yksikössä on varauduttu riittävällä varustetasolla 
mm. ravinnon varastoinnilla. Tilapäisvalaistuksella on varauduttu sähkökatkojen varalle. 
Toimitilatarkastukset ja turvallisuuskävelyt järjestetään sekä henkilöstölle että asukkaille kolmen 
kuukauden välein. 
 
Riskinhallinnan työnjako 
Ykköskoti Leijunkadulla on oma työsuojeluvaltuutettu, joka on omalta osaltaan johtajan tukena 
riskien hallintatyössä.  
 

 
 
Riskien tunnistaminen 
 
Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 
Kun poikkeama tai läheltä piti -tilanne havaitaan, välittömät toimenpiteet tehdään ja tapahtuma 
kirjataan yksikön SharePoint –sivuston poikkeamailmoituslomakkeelle.   
Riski- ja haittatapahtumat käsitellään viikoittain yksikön kokouksessa, jolloin määritellään 
jatkotoimenpiteet sekä pyritään ennaltaehkäisemään tapahtuman toistuminen määrittämällä 
korjaavat toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulu. 
 
 
Riskien käsitteleminen 
 
Poikkeamailmoitusten kautta tulleet poikkeamat käsitellään vähintään kahden päivän kuluessa 
poikkeaman kirjaamisesta. Kaikki poikkeamat käydään läpi henkilöstökokouksessa, läheltä piti -
tilanteista keskustellaan ja pyritään muuttamaan toimintatapoja ennaltaehkäisevästi.  
 
Henkilöstökokouksessa käsitellään toteutuneet riskit ja niihin liittyvät jatkotoimenpiteet. 
Poikkeamat dokumentoidaan henkilöstökokousmuistioon. Mikäli vaaratilanteessa on ollut 
osallisena asukas, tilaajaa tiedotetaan ja omaisten kanssa keskustellaan tarpeen mukaan. 
Poikkeamailmoitukset, arvioidaan riski- ja vakavuusluokkiin. Näitä turvallisuusriskejä tarkastellaan 
ja arvioidaan työryhmän kanssa sekä pyritään kehittämään toimintamalleja ja -tapoja, joiden avulla 
riskit ovat hallittavissa.  



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
Muiden kanavien kautta tulleet ilmoitukset käsitellään henkilöstön kanssa välittömästi tai 
seuraavassa henkilöstökokouksessa, riippuen asian kiireellisyydestä. 
 

Korjaavat toimenpiteet 
Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat 
toimenpiteet, joilla pyritään estämään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen 
turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset.   
 
Laatu- ja muiden poikkeamien käsittelyssä etsitään prosessivirheitä ja käsittelyssä pyritään 
löytämään ratkaisuja, jotka ehkäisevät riskitilanteiden ja poikkeamien uusiutumista. Tavoitteena 
on muuttaa työprosessia ja ohjeistaa se uudelleen siten, että jatkossa poikkeamilta 
vältytään. Tällöin laaditaan toimintaohjeet, korjaavat toimenpiteet ja nimetään asiaa 
hoitavat vastuuhenkilöt ja määritetään aikataulu. Kun tilanne havaitaan, tehdään välittömät 
toimenpiteet ja asia kirjataan poikkeamailmoituslomakkeelle. Tapahtuma käsitellään yksikön 
henkilöstökokouksessa säännöllisesti ja määritellään jatkotoimenpiteet, joilla pyritään estämään 
tapahtuman toistuminen.  
 
Toimintaohjeiden noudattamatta jättäminen käsitellään asianosaisten kanssa sekä yksikön 
viikkokokouksessa yhteisesti.  
 
Muutoksista tiedottaminen 
 
Korjaavista toimenpiteistä, muuttuneista toimintaohjeista sekä käytäntöjen muuttumisesta 
tiedotetaan yksikön kaikkia työntekijätasoja sähköisiä ilmoitusjärjestelmiä ja yksikön 
kokouskäytäntöjä hyödyntäen. Tarvittaessa tiedotetaan myös yhteistyötahoja ja asiakkaita.    
Tiedotus tapahtuu ensisijaisesti viikkopalavereissa, joista tehdään muistio. Jokainen työntekijä on 
velvollinen lukemaan muistiot, mikäli ei ole palaverissa läsnä.    
Kaikista vakavista poikkeamista ja läheltä piti –tilanteista sekä niistä 
seuranneista muutoksista informoidaan asiakasta itseään, hänen omaistaan/ edunvalvojaa 
sekä asiakkaan kotikunnan sosiaalitoimea.   
Vakavat poikkeamat ja läheltä piti -tilanteet ja niistä seuranneet muutokset käydään läpi koko 
yrityksen asumispalveluiden johtoryhmässä, ja täten pyritään ehkäisemään vastaavat tapahtumat 
muissa yksiköissä. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
Yksikön johtaja Ulla-Maija Wiander 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. 
Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
Yksikön johtaja on kirjannut omavalvontasuunnitelman sisällön, ja henkilökunta on osallistunut 
laadintaan esittämällä näkemyksiään sisällöstä.   
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Asukkaiden kokemusta hyödynnetään omavalvontasuunnitelman laatimisessa ja suunnitelma 
käydään läpi heidän kanssaan läpi. 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
Ulla-Maija Wiander 050-5917 291 

 
Vuosikellon mukaan omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain lokakuun aikana ja aina kun 
tapahtuu palvelun laatuun, vastuuhenkilöihin, asukasturvallisuuteen tai toimilupaan liittyviä 
muutoksia.   
Henkilökunta on velvoitettu ilmoittamaan omavalvonnasta vastaavalle henkilölle, mikäli he 
havaitsevat päivitystarpeita.  
 
Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yksikössä siten, että siihen voi helposti 
ja ilman erillistä pyyntöä tutustua. Ykköskoti Leijunkadulla omavalvontasuunnitelma on 
nähtävillä Leijunkatu 2C ja 4A porraskäytävissä olevissa kansioissa.  
 

 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
4.2.1 Palvelutarpeen arviointi 
 
Arvioinnin lähtökohtana on asiakkaan oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. 
Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, 
ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa 
kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen 
toimintakyky.    
   
Asumispalvelun alussa toteutetaan arviointijakso: 
Arviointijakso alkaa kuntoutujan saapuessa palveluyksikköön tai tukiasuntoon, ja 
kestää siihen saakka, kunnes ensimmäinen toteuttamissuunnitelma tehdään, tai kuntoutuja 
siirtyy arviointijakson kokemusten ja arvioinnin perusteella johonkin toiseen palvelumuotoon tai 
muuhun palveluun. Arviointijakso voidaan toteuttaa erillisenä jaksona, jolloin tavoitteena on 
selvittää kuntoutujan asumiselleen tarvittavan tuen tarvetta ja määrää.   
Arviointijakson tavoitteet ovat mm. kuntoutujan lähtötilanteen määrittely ja tarkentaminen 
systemaattisen arvioinnin (Tuvatar-mittari) avulla, toimintakyvyn, tuen tarpeen, asumishistorian ja 
voimavarojen alkukartoitus, sekä päihdehistorian ja päihteiden käyttöön liittyvien kokemusten 
kartoitus, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Lisäksi tavoitteena on kuntoutujan sitouttaminen 
kuntoutusprosessiin, kuntoutujan odotuksien ja toiveiden tarkentaminen suhteessa 
palveluntarjontaan, sekä tarvittaessa päihteidenkäyttöön liittyvien kysymysten arviointi sekä 
motivointi päihteettömyyteen.   
   
Palvelutarvetta määriteltäessä otetaan huomioon tilaajan edustajan odotus palvelun toteutukselle 
ja sisällölle, ja kuntoutujan niin toivoessa myös läheisten toiveet sekä näkemys asukkaan 
toimintakyvystä ja palvelun tarpeesta, Henkilökunnan näkemys 
vahvistaa kokonaisvaltaista toimintakyvyn arviota.    
   
Mittarina käytetään Tuvatar- toimintakyvyn arviointimittaria.  
 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
 
Palveluntarpeen arviointi tehdään aina kuntoutujalähtöisesti yhdessä hänen 
kanssaan. Kuntoutujan näkemykset kirjataan aina toimintajärjestelmän ohjeistuksen mukaisesti 
asiakirjoihin.    
Asiakkailla ja heidän omaisillaan on aina mahdollisuus tulla tutustumaan yksikköön ennen 
palvelusopimuksen tekemistä. Tutustumisajan voi varata suoraan yksikön 
johtajalta tai tiiminvastaavalta ja käynnillä tutustutaan yksikön tiloihin, toimintaan ja palvelun 
sisältöön. Tutustumistilannetta hyödynnetään myös palvelutarpeen arvioinnin tarkentamisessa ja 
yksikköön siirtymisen valmistelussa.   
Palvelutarpeen arviointiin osallistuu kuntoutujan lisäksi hänen suostumuksellaan 
omainen, läheinen tai laillinen edustaja, mahdollinen hoitava taho sekä sijoittavan kunnan 
edustaja, mikäli asiakas tulee kunnan sijoittamana.  
  
 
4.2.1 Hoito-, palvelu- tai toteuttamissuunnitelma 
 

Miten toteuttamissuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Asumispalveluiden toteuttamissuunnitelma perustuu asukkaan kanssa yhdessä tehtyyn 
toimintakyvyn ja muutostarpeiden arviointiin. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kuntoutujan ja 
tilaajan edustajan kanssa. Suunnitelman laatimiseen, vahvistamiseen tai 
tarkistamiseen kutsutaan aina tilaajan edustaja, ja kuntoutujan niin halutessa hänen omaisensa 
tai muu läheisensä. Toteuttamissuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet käydään läpi 
henkilökuntakokouksissa ja jokainen työryhmän jäsen tutustuu laadittuihin 
kuntoutussuunnitelmiin.    
Suunnitelma tarkastetaan tilaajan kanssa tehdyn puitesopimuksen tai ostopalvelusopimuksen 
mukaisessa aikataulussa, tai aina kun kuntoutujan tilanne sitä edellyttää, kuitenkin vähintään 
puolen vuoden välein.  Tarkistuksessa arvioidaan asukkaan edellisen kuntoutus- / palvelu- ja 
hoitosuunnitelman toteutumista, kuntoutumisen etenemistä, sen hetkistä elämäntilannetta ja 
kuntoutustavoitteita. Tarkistamiseen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan samat henkilöt kuin 
sen laatimiseenkin.   
Toteuttamissuunnitelma laaditaan omalle pohjalle asiakastietojärjestelmään. Suunnitelmaan 
kirjataan asukkaan henkilökohtaiset kuntoutukselliset tavoitteet, toteuttamistapa, yhteiset 
sopimukset sekä osallistuminen sosiaaliseen kuntoutukseen. Jos kuntoutuja osallistuu työ- ja/tai 
päivätoimintaan, myös sen osuus kuntoutuksen toteutuksessa tulee näkyä niin toteutuksen 
arvioinnissa kuin uudessa suunnitelmassakin. Kuntoutumisen edistymisen arviointia tehdään 
jatkuvasti ja toteutuksen seuranta ja mahdolliset muutokset kirjataan suunnitelmaan.   
Toteuttamissuunnitelman toteutumista arvioidaan kuukausittain, ja tarvittaessa se päivitetään. 
Toteuttamissuunnitelman laatiminen, seuranta, toteutuksen arviointi ja kirjaaminen on ohjeistettu 
toimintaohjeissa.     
Toteuttamissuunnitelma tehdään kuukauden kuluessa asukkaan muutosta 
asumispalveluyksikköön ja päivitetään vähintään 6 kk välein ja aina asiakkaan hoidon tarpeen 
muuttuessa. 5vrk sisällä ensitapaamisesta suunnitelmapohja löytyy asiakastietojärjestelmästä. 
Suunnitelmaan on kirjattu mm. tulotilanteen kuvaus ja asukkaan ohjauksen tarve.  
Toteuttamissuunnitelmaan kirjataan asiakkaan omat toiveet, ja suunnitelman lähtökohtana ovat 
aina asiakkaan vahvuudet ja voimavarat.  Suunnitelmaan kuvataan asiakkaan kanssa yhdessä 
sovitut tavoitteet, sekä konkreettiset keinot tavoitteiden 
saavuttamiseksi.  Toteuttamissuunnitelman toteutumista seurataan jatkuvasti ja sen 
dokumentointi on osa päivittäistä kirjaamista. Lisäksi suunnitelman toteutumista arvioidaan 
erikseen kuukauden välein ns. väliarviointien avulla.  
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee toteuttamissuunnitelman sisällön ja toimii sen 
mukaisesti? 
 
Toteuttamissuunnitelmat ovat olennainen osa päivittäistä hoitotyötä, ja henkilökunta tuntee omien 
vastuuasukkaidensa toteuttamissuunnitelmat hyvin. Näin toteuttamissuunnitelma ohjaa 
perustehtävää. Viikoittaisissa henkilökuntakokouksissa käydään läpi olennaiset muutokset, ja 
erityisesti asiat, jotka vaativat kaikkien huomiota.  Kaikille työntekijöille on tarjolla työnohjausta. 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.2.2 Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten 
yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen 
ja omannäköiseen elämään?  
  
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti 
oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön 
fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. 
Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.   
 
Kuntoutuja on mukana sekä omassa palvelutarpeen arvioinnissa että toteuttamissuunnitelman 
laadinnassa. Kuntoutujan toteuttamissuunnitelman apuna hyödynnetään elämänkertatietoja ja 
mahdollistetaan omannäköisen elämän jatkuminen.   
   
Yksikössä on vain yhden hengen huoneita. Yksityisyys varmistetaan hoitotoimenpiteiden 
yhteydessä ja asukkaan huoneen voi lukita.    
   
Asiakkaat saavat kalustaa oman huoneensa ja tuoda sinne omia esineitä.    
   
Tarvittaessa käytetään erilaisia tuetun päätöksenteon menetelmiä. Tarvittaessa käytetään 
vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, jos asiakkaan ilmaisukyky on alentunut.    
   
Asiakkaan yksityisistä asioista ei keskustella muiden kuullen.  
 
Väärinkäytösten, epäkohtien ja tai asukasturvallisuuden vaarantumisen ilmoittamiselle on 
Mehiläisen sisäisessä intrantiessä Mehinetissä kanava, jossa työntekijät voivat tehdä ilmoituksen 
anonyymisti. 
 
 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten 
yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta 
yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 
 

 Asiakas pääsee aina vaikuttamaan häntä koskeviin päätöksiin.  
 Asiakkaiden kanssa yhdessä laadittu yksikön omat toimintaohjeet, joita 

noudattamalla tuetaan jokaisen asiakkaan yksityisyyttä sekä itsemääräämisoikeutta.  
 Tuetaan asiakkaan arjen 

elämänhallintaa kannustamalla asiakkaan itsenäistä päätöksentekokykyä. 
 
 Yksikön henkilökunta on suorittanut IMO-koulutuksen. 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus sekä oikeus yksityiselämään kuuluvat myös 
mielenterveyskuntoutujan perusoikeuksiin. Jos näitä perusoikeuksia jossain tilanteessa joudutaan 
rajoittamaan, täytyy tälle aina olla vankka perustelu, ja rajoittaminen pitää toteuttaa eettisesti 
hyväksyttävällä ja asiakasta kunnioittavalla tavalla. Henkilökunnan tulee myös aktiivisesti etsiä 
keinoja asiakkaiden tahdon selvittämiseen itsemääräämisoikeuden tukemiseen ja 
vahvistamiseen. 
 
Yleisen käytännön, lainsäädännön ja hyväksyttyjen eettisten periaatteiden mukaan henkilön 
rajoittaminen on oikeutettua silloin, kun hän käyttäytymisellään selkeästi vaarantaa oman tai 
toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden tai vakavasti vahingoittaa omaisuutta eikä tilanteen 
hallitsemiseksi ei ole muita keinoja. 
 
Ykköskotien asumispalveluiden toteutuksessa ei käytetä rajoitustoimenpiteitä muutoin, kun 
turvallisuusperusteisesti poikkeustilanteissa (esimerkiksi hätävarjelu). Jos asukkaan 
terveydentilan tai vamman takia on olemassa riski siihen, että asukas vahingoittaa itseään tai 
toisia tai asettaa itsensä vaaraan, voidaan määräaikaisella lääkärinlausunnolla, yhdessä tilaajan 
ja asukkaan itsensä tai hänen valtuuttamiensa henkilöiden kanssa sopia osittaisista 
kulunrajoituksista. Asukkaan kanssa yhteisesti sopien voidaan sopia mahdollisista muista 
asukkaan suostumukseen perustuvista toimista, kuten esimerkiksi puhalluttamisesta. 

Tartuntatautitilanteesta johtuvissa tilanteissa noudatetaan viranomaisten kulloinkin voimassa 
olevaa ohjeistusta.  

Perustuslaki turvaa ihmisen henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden, joita rajaaminen 
rikkoo. Rajoittaminen on siten aina viimesijainen keino ja se on toteutettava ihmisarvoa ja 
yksityisyyttä kunnioittavalla tavalla.  

Yksikössä ei ole käytössä rajoitustoimenpiteitä henkilökunnan toimesta.  

 

 
Asiakkaan asiallinen kohtelu 
 
Jos asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti henkilökunnan toimesta, on 
henkilökunnalla asiasta ilmoitusvelvollisuus esimiehille ja yksikönjohtajalle. Asukkailla on oikeus 
tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle. Yksikössä on olemassa ohjeet 
muistutusmenettelystä ja asukasta ohjeistetaan ja autetaan saamaan apua muistutuksen 
laatimisessa (esim. sosiaaliasiamies).  Kaikki tilanteet käsitellään yhdessä yksikönjohtajan kanssa 
ja niistä tehdään poikkeama.  Korjaustoimenpiteet määritellään ja näiden toteutuksesta vastaa 
yksikön lähiesimies.  
  
 ”Väärinkäytösten, epäkohtien ja tai asukasturvallisuuden vaarantumisen ilmoittamiselle 
on Mehiläisen sisäisessä intranetissä Mehinetissä kanava, jossa työntekijät voivat tehdä 
ilmoituksen 
anonyymisti: https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-
blowing---V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx  
    



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Jokaisen työntekijän on työssään huomioitava sosiaalihuollon henkilöstön ilmoitusvelvollisuus, 
sosiaalihuoltolain pykälien 48 ja 49 velvoite. Ohjeistus ja lomake ilmoituksen tekemiseen löytyy 
omavalvontasuunnitelman yhteydessä yksikön omasta sähköisestä tiedostopankista.   
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan 
kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?  
  
Jos hoitopaikassa ilmenee asiakkaan kaltoinkohtelua, siihen puututaan välittömästi ja tilanne 
selvitetään pikaisesti ja avoimesti. Kukaan ei saa vaieta havaitessaan kaltoinkohtelua ja jokaisella 
on vastuu tiedottaa asiasta omalle esimiehelleen. Yksikössä selvitetään esimiehen johdolla, onko 
kaltoinkohtelua tapahtunut, ja mikäli on, millaista se on ollut. Esimies keskustelee ensin kahden 
kesken asianosaisten kanssa. Kaikkia osapuolia, asiakasta, omaisia ja henkilökuntaa kuullaan. 
Jos työntekijän todetaan kaltoinkohdelleen tai edelleen 
kaltoinkohtelevan asiakasta, asiasta ilmoitetaan henkilöstöhallintoon ja edetään 
henkilöstöhallinnon ohjeiden mukaisesti.   
Jos epäillään tai havaitaan, että asiakkaan omainen kaltoinkohtelee asiakasta taloudellisesti, 
otetaan välittömästi yhteyttä yksikön sijainnin mukaiseen asiakkaan palvelujen vastuualueen 
sosiaalityöntekijään.   
   
Jos epäillään, että asiakkaan omainen kaltoinkohtelee tätä fyysisesti tai psyykkisesti kotilomien 
aikana, pidetään hoitoneuvottelu, jossa keskustellaan asiasta omaisen kanssa. Tarvittaessa 
kotilomia voidaan rajoittaa.   
Jos lyhytaikaishoidossa olevan asiakkaan omainen kaltoinkohtelee asiakasta, otetaan yhteyttä 
asiakkaan asuinalueen sosiaalityöntekijään.   
Jos yksikön asiakkaan omaisen epäillään kaltoinkohtelevan asiakasta fyysisesti tai psyykkisesti 
vierailujen yhteydessä, pidetään hoitoneuvottelu, jossa asiasta keskustellaan omaisen kanssa. 
Omaisten käyntejä ei voida rajoittaa. Jos tilanne jatkuu, otetaan yhteyttä alueen 
sosiaalityöntekijään sekä asiakkaan hoitavaan lääkäriin, ja pidetään laajennettu hoitoneuvottelu, 
jossa asiakkaan ja omaisen lisäksi on paikalla lääkäri, sosiaalityöntekijä, vastuuhoitaja /-ohjaaja 
ja yksikön esimies sekä muita mahdollisia viranomaisia tai työntekijöitä. Tarvittaessa 
konsultoidaan muita viranomaisia kuten poliisia tai edunvalvontaa sopivan ratkaisumallin 
löytämiseksi. Tilanteessa tehdään arvio siitä, onko asiakkaan fyysinen tai henkinen terveys 
vaarassa. Tarvittaessa asiakas pitää toimittaa saamaan asianmukaista hoitoa.   
  
Mikäli yksikön asiakas kaltoin kohtelee toista asiakasta, on yksikössä ryhdyttävä heti 
toimenpiteisiin, joilla tilanteeseen voidaan puuttua. Asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen on 
ensisijaista. Kaltoinkohteluun puuttuminen edellyttää asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaista 
selvittämistä. Tilanteen ratkaisemisen tulee perustua ensisijaisesti uhkaa ja vaaraa aiheuttavan 
asiakkaan käyttäytymisen syiden tunnistamiseen. Lisäksi tarkistetaan muita mahdollisia syitä 
uhkaavaan käytökseen, esimerkiksi asiakkaan lääkityksen mahdolliset vaikutukset.  
 
Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin 
kohtelua. Esimerkiksi asiakasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään hyväksi fyysisesti tai 
taloudellisesti, puhutellaan epäasiallisesti ja loukkaavasti tai palvelussa, asiakkaan aseman ja 
oikeuksien toteuttamisessa, perushoivassa ja hoidossa on vakavia puutteita.  
 
Ilmoitusvelvollisuudesta on kerrottu henkilökunnalle henkilöstökokouksissa ja siitä muistutetaan 
vuosittain sekä aina tarvittaessa. Lomakkeet ilmoituksesta löytyy myös yksikön kanslian yksikön 
perehdytyskansiosta. 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 

                                                                                  
4.2.3 Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
Palautteen kerääminen 
 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten 
asiakaspalautetta kerätään? 
 

Ykköskotien kokemuksellista laatua mitataan säännöllisesti toteutettavalla laatuindeksikyselyllä. 
Kyselyssä on omat kysymyssarjat läheiselle, asukkaalle sekä henkilökunnalle. Laatuindeksi 
perustuu Ykköskotien laatulupauksiin, joita on viisi: 1) yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki, 2) 
turvallisuus, 3) oma viihtyisä koti, 4) yhteisöllisyys ja osallisuus ja 5) maukas ruoka. Näistä osa-
alueista muodostuu jokaiselle kodille reaaliaikaisesti päivittyvä laatuindeksi. Laatukyselyn sisältö 
päivitettiin, 2021 syksyllä, vastaamaan paremmin mielenterveyskuntoutujien tarpeita. 

Henkilöstö vastaa tyytyväisyyskyselyyn jokaisen kuukauden ensimmäisessä 
henkilöstökokouksessa tai sen viikon aikana. Asukkaat vastaavat 
tyytyväisyyskyselyyn kuukauden ensimmäisessä yhteisökokouksessa ja sen lisäksi palautetta 
kerätään kotikäynneillä sekä päivätoiminnan yhteydessä. Läheisiltä vastauksia kerätään heidän 
käydessä yksikössä sekä puhelimitse että viestein. Palautteet annetaan nimettöminä, eivätkä 
sisällä yksilöintitietoja.  

Jos laatuindeksikyselyyn vastannut on ollut huomattavan kriittinen, järjestelmä antaa 
palvelutasohälytyksen, joka menee tiedoksi yksikön esimiehelle, laatuorganisaatioon ja 
liiketoimintajohdolle. Palvelutasohälytys käynnistää välittömät toimenpiteet asiantilan 
korjaamiseksi.  

Internet-sivujen kautta on mahdollista antaa palautetta sekä nimettömänä että nimen kanssa.   

Palautteen voi antaa myös vapaamuotoisesti ohjaajille. Palautteen antaminen useiden kanavien  
kautta mahdollistaa palautteen antamisen vaivattomasti ja matalalla kynnyksellä.    

Palautteet käsitellään esihenkilön toimesta ja henkilöstökokouksissa. 

 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 
Kaikki saadut asiakaspalautteet dokumentoidaan toimintayksikössä olemassa olevien ohjeiden 
mukaisesti. Palautteen antaja voi olla palvelun käyttäjä (asukas, kuntoutuja), omainen / läheinen, 
sidosryhmän työntekijä tai muu yhteistyötaho. Asiakaspalautteet dokumentoidaan 
asiakastietojärjestelmän kautta. Palautteet käsitellään henkilöstökokouksissa. Palautteita ja 
tyytyväisyyskyselyitä hyödynnetään myös toimintasuunnitelmien laadinnassa.   
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Tyytyväisyyskyselyjen tulokset käydään yksiköittäin läpi ja vedetään yhteen koko 
liiketoimintalinjan tasolla. Yksiköitten tulokset käydään läpi henkilöstöpalavereissa ja 
yhteisökokouksissa yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkailta kerätään aktiivisesti ehdotuksia 
asukastyytyväisyyden parantamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. Tulosten käsittely on yksikön 
johtajan sekä tiimivastaavan vastuulla. Tuloksia käytetään sekä laadun parantamiseen korjaavien 
toimenpiteiden muodossa, että toimivien käytäntöjen vahvistamisessa.   
 
Käytössä olevan asiakaspalautejärjestelmään säännöllisellä katselmoinnilla varmistetaan 
olemassa olevien ohjeistuksien ja käytäntöjen toimivuus. Myös sisäisillä auditoinneilla pyritään 
löytämään kehittämiskohteita asukaspalautejärjestelmään.   
 
Tyytyväisyyskyselyt toteutetaan forms-lomakkeilla ja tarvittaessa tulostetuilla paperikyselyillä, 
jotka tallennetaan sähköisesti järjestelmään.   
 
Mikäli palautteessa pyydetään vastausta, esimies varmistaa, että vastaus palautteeseen 
annetaan kohtuullisessa ajassa sekä samassa muodossa kuin palaute on saatu. Eli jos pyyntö on 
tullut kirjallisena, siihen vastataan kirjallisesti. 
  
 

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva 
  

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 

Toimiluvan vastuuhenkilö, Ulla-Maija Wiander 050-5917 291 ulla-maija.wiander@mehilainen.fi 
 

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 

TURKU    
Käyntiosoite:     
Yliopistonkatu 30    
20100 Turku    
Puhelin:     
Puhelin (02) 262 6171     
Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000     
Puhelinaika     
Ma - To 10:00 - 12:00     
Sähköposti:     
sosiaaliasiamies@turku.fi    
    
RAISIO, RUSKO, KAARINA, LIETO, MARTTILA, TARVASJOKI    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab, tuottaa Sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaiset sosiaaliasiamiespalvelut seuraavien 
kuntien ja kaupunkien alueilla: Kaarina, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Raisio, Rusko, 
Sauvo, Somero, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa.  
Sosiaaliasiamiehenä toimii Kati Lammi, OTM  
puh. 050 559 0765    
puhelinaika: ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11, pe ei puhelinaikaa    



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

sähköposti: kati.lammi@vasso.fi    
Osoite: Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 Turku    
    
RAUMA    
Vastaanotto Kaupungintalo 2.krs, Kokoushuone 3, Kanalinranta    
puh. 044 707 9132    
Klo 9.00 – 15.00    
    
NAANTALI, PAIMIO, PÖYTYÄ, RIIHIKOSKI, MASKU, MYNÄMÄKI    
Maija-Kaisa Sointula     
puh: 010 830 5106 (soittoaika ti-to klo 10-13)    
fax: 010 830 5101    
sosiaaliasiamies@merikratos.fi    
Ruissalontie 11 B, 20200 Turku    
 
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. 
Sosiaaliasiamiehen tiedottaminen ja yhteistyö suuntautuu yksittäisten asiakkaiden lisäksi eri 
viranomaistahoihin, asiakasjärjestöihin ja palvelun tuottajiin päin. 
Sosiaaliasiamies voi epäkohtia ja puutteita havaitessaan saattaa asian suoraan 
sosiaalilautakunnan tai aluehallintoviraston tietoisuuteen toimenpiteitä varten. 
 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (24 §) määrittelee sosiaaliasiamiehen 
tehtävät seuraavasti:  

 Neuvoa asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa  
 Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä  
 Tiedottaa asiakkaan oikeuksista  
 Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi  
 Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys 

vuosittain kunnanhallitukselle. 
 

c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista 
 

Kuluttajaneuvonta, 029 505 3050, https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/ Asiakas tai muu taho, 
joka kokee palvelussa olevan virhe tai muita epäkohtia, voi saada apua kuluttajaneuvonnasta 
valituksen tekemiseen ja korvausasian käsittelyyn.  
d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään 
ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 
Muistutusmenettelyä opastetaan asiakkaille ja omaisille ja tarkoitus on, että ensin asiat 
käsitellään yksikössä ja hoitopaikan omalla paikkakunnalla ja jos asia ei selviä siirrytään 
kantelumenettelyyn. Muistutusmenettely voidaan käynnistää myös henkilökunnan aloitteesta, jos 
arvioidaan tarpeelliseksi.  
 
Sosiaalihuollon palvelun laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön asukas voi tehdä 
muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle 
kirjallisena. Viranomaisen lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä 
jättämisestä  
 

 Muistutuksen /kantelun saavuttua aloitetaan selvitystyö 
 Selvitystyön perusteella määritellään korjaavat toimenpiteet 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 Kantelun tultua laaditaan virallinen vastine (esim. aluehallintovirastolle), jossa selvitetty 
korjaavat toimenpiteet. 

 Viranomaisen annettua päätöksensä kantelusta, toimitaan viranomaisen ohjeiden 
mukaisesti 

 Mikäli muistutuksen osalta todetaan tarpeita muuttaa käytäntöjä, tiedotetaan niistä koko 
työryhmää käyttäen yksikön sähköisiä järjestelmiä. 

 Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ovat aina kaikkien palvelunkäyttäjien ja heidän 
läheistensä saataville. 

 Kaikki palvelua koskevat muistutukset käsitellään yksikön esimiehen ja palvelujohtajan 
toimesta. Muistutuksista tiedotetaan aina myös liiketoimintajohtajalle ja laatujohtajalle. 
Muistutuksesta ja vastauksesta muistutukseen annetaan tieto myös asiakkaan 
kotikunnan vastaavalle sosiaalityöntekijälle (asiakaslaki 23§) 

 Muistutusten ja kanteluiden käsittelymenettelystä ja vastineiden laatimisesta vastaa 
yksiköstä vastaava johtaja. Kanteluiden vastineet valmistelee palvelujohtaja yhdessä 
vastuuhenkilöiden kanssa ja hyväksyy liiketoimintajohtaja. 

 sekä kantelut että päätökset tallennetaan yhteiseen tietokantaan 
 Itsemaksavat asukkaat osoittavat muistutukset toimiluvan vastuuhenkilölle, eri 

kuntien/kaupunkien sijoittamat asiakkaat osoittavat muistutuksen sijoittaneen 
kunnan/kaupungin sosiaalitoimen vastaavalle viranhaltijalle.  

 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
Käsittelyaika on enimmillään 14 pv.  
  

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
 
4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, 
hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen 
 
Yksikössämme on tavoitteellista, kuntouttavaa päivätoimintaa. Toiminta toteutetaan 
pääsääntöisesti ryhmissä, mutta tarvittaessa on mahdollisuus myös yksilöohjaukseen. 
Kuntouttavan ryhmätoiminnan tehtävänä on asiakkaan toimintakyvyn ja 
toimintamahdollisuuksien edistäminen. Toiminta linkittyy saumattomasti asiakkaan muuhun 
kuntoutusprosessiin ja tukee asukkaan hyvinvointi- ja toteuttamissuunnitelman tavoitteita ja 
niiden toteutumista. Ryhmätoiminta tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen, 
vertaistukeen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukseen.  Tärkeintä on aito 
kohtaaminen asukkaan kanssa ja yhdessä koettu ilo. Arki tehdään asukkaan näköiseksi ja 
mieleiseksi henkilökohtaisen toteuttamissuunnitelman sekä viikko-ohjelman avulla. Asukkaille on 
tehty viikko-ohjelma, jonka mukaan asukkaat toteuttavat heille mieluisaa harrastustoimintaa. 
Tarvittaessa asukasta muistutetaan sovituista toiminnoista esim. arki, säännöllisyys, 
kodinomaisuus, ryhmätoiminta, terapiapalvelut, menetelmät.  
Asiakkaiden toteuttamissuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen 
liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Asukkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin, terveydentilan ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan 
jatkuvasti. Hoidon ja kuntoutuksen toteutumista arvioidaan 
kuukausittain, ja mahdolliset muutokset asukkaan tilanteessa ja palvelun toteutumisessa 
toteuttamissuunnitelman mukaisissa yhteenvedoissa.    
 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.3.2 Ravitsemus 
 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia 
sekä ravitsemuksen tasoa? 
 
Käytämme ulkoistettua ruokapalvelua. Käytössä on kiertävä ruokalista ja 
valinnanmahdollisuuksia tarjotaan palautekyselyillä laatujärjestelmän mukaan, sekä avoimella 
suoralla palautteella ruokapalvelun toimittajalle. Otamme huomioon ravintosuositukset, 
dieetit, eritysruokavaliot sekä erilaiset sopimukset ruokahuollosta talon sisällä. 
Ravintosuosituksena käytetään Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamaa 
suomalaista ravintosuositusta.   Suurin osa asukkaista ruokailee ruokasalissa ja osa omilla 
asunnoillaan. Ruokasalissa asukkaiden kanssa ruokailevat myös ohjaajat (esimerkkiruokailuin). 
Omassa asunnossaan ruokailevat hakevat sovitusti ruokasalista päivän ruuan 
mukaansa. Korona-aikana olemme porrastaneet yhteisruokailut ja pienentäneet ryhmäkokoja. 
 
Painon seuranta, ohjaus ja neuvonta terveelliseen ruokavalioon ja sen toteutumiseen on osa 
kuntouttavaa työtä. Aterioiden suunnittelu ja valmistus on ammattitaitoisen henkilöstön vastuulla, 
joilta edellytämme valtakunnallisten ravitsemussuositusten noudattamista. Varmistamme, että 
ruokailurytmi on säännöllinen, yöpaasto ei ylitä 11 tuntia. 
 
Painoa seurataan kuukausittain sekä tarvittaessa useammin. Asukkaiden laboratoriokäyntien 
yhteydessä seurataan kerran vuodessa tai lääkärin ohjeistuksen mukaan yksilöllisesti mm. 
rasva- ja sokeriarvoja lääkärin määräyksellä. Päivittäin on ohjausta terveelliseen ja ravitsevaan 
ruokavalioon. Osa asukkaista vastaa omasta ravitsemuksestaan ja valmistaa ruokansa omalla 
asunnolla. Heidän kanssaan ohjaajat keskustelevat ravitsemuksesta ja tarjoavat ohjausta sekä 
tukea terveelliseen ruuanlaittoon ja ruokailuun. 
 

Ateriapalveluiden ulkopuolella olevat asukkaat hankkivat itse ruokatarvikkeensa ja valmistavat 
itsenäisesti ateriansa.   

Henkilökunnan ohjauksen avulla myös itsenäisesti ruokaileville asukkaille pyritään turvaamaan 
monipuolinen ja ravinto-opillisesti riittävä ruokavalio.       

Henkilökunnan osaaminen varmistetaan täydennyskoulutuksilla.  

Erityisruokavaliot huomioidaan ateriapalvelussa. 
 

4.3.3 Hygieniakäytännöt 
 
 
Mehiläisen hygieniasuunnitelmaan on kuvattu seuraavat aihealueet: Hygienia hoitotyössä, 
infektioidentorjunta, toimintaympäristön hygienia, elintarvikehygienia, koulutus. Mehiläisen 
valtakunnallinen hygieniatoimikunta tukee yksiön hygieniatyötä. Yksiköissä on nimetty 
elintarvike- ja ympäristöhygieniasta vastaava yhteyshenkilö (terveydensuojelun ja 
elintarvikehuollon omavalvonta). Yksikössä on siivoussuunnitelma osana elintarvikehuollon 
omavalvontasuunnitelmaa.   
  
Tartuntatautien ehkäisemiseksi noudatamme esimerkiksi seuraavia varotoimia:   



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 käsien saippuapesu   
 korujen ja rakennekynsien käytön mahdolliset rajoitteet   
 tarttumapintojen (ovet, kahvat, tuolit, katkaisimet, hanat) tehokas puhtaanapito  
 tarvittaessa suojakäsineiden ja muiden suojausvälineiden käyttö epidemioiden 
ehkäisemiseksi   

  
”Asiakkaiden parissa työskentelevillä on oltava joko sairastetun taudin antama suoja tai riittävä 
rokotussuoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja Covid 19 –tautia vastaan sekä rokotuksen antama 
suoja influenssaa vastaan. Yksikön vastuuhenkilön vastuulla on varmistaa, että kaikilla 
työntekijöillä on tartuntalain mukainen soveltuvuus työhön.   
Tuhkarokon ja vesirokon osalta kysytään tieto taudin sairastamisesta tai rokotuksesta ja 
influenssan osalta rokotustodistus. Työntekijä voi myös toimittaa työterveyshuollon antaman 
lausunnon tartuntatautilain mukaisesta soveltuvuudesta.”   
  
Tavanomaisia varotoimia käytetään kaikkien asukkaiden hoidossa infektiotilanteesta riippumatta. 
Varotoimilla pyritään estämään mikrobien siirtymistä työntekijöistä asukkaisiin, asukkaista 
työntekijöihin ja asukkaasta työntekijän välityksellä toisiin asukkaisiin. Käsineitä on käytettävä 
työvaiheissa, joissa iho joutuu kosketukseen mm. asukkaiden limakalvojen kanssa. Käsineet 
vaihdetaan siirryttäessä asukkaan "likaiselta" alueelta "puhtaalle" alueelle.   
  
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta.  
  
Tartuntatautitilanteesta johtuvissa tilanteissa noudatetaan viranomaisten kulloinkin voimassa 
olevaa ohjeistusta. Covid 19 ohjepankki henkilöstölle.  
Infektiotartuntoja torjutaan yksikössä hyvällä käsihygienialla, suojaimien käytöllä sekä toistuvalla 
tartuntapintojen puhtaanapidolla. Rakennekynsien, kynsilakan, sormusten, kellojen ja muiden 
korujen käyttäminen työaikana on kielletty.  
Yhteistyötä tehdään sairaanhoitopiirin infektiotorjunnan ammattilaisten kanssa.  
  
Ykköskotien yleinen hygieniaohjeistus löytyy Ykkösnetistä. 
  
Yksiköihin on laadittu siivoussuunnitelmat, joista löytyy maininnat käytettävistä aineista, 
siivousaikatauluista ja toimintaohjeet siivouksen suorittamiseen. Elintarvikkeiden 
omavalvonnasta on ja yksiköissä laaditaan elintarvikehuollon omavalvontasuunnitelma. 
Omavalvontasuunnitelma, ohjeet sen laatimiseen ja tarvittavat omavalvonnan toteuttamisessa 
tarvittavat lomakkeet löytyvät Elintarvikehuollon omavalvontasivustolta. kaikilla 
ruoanvalmistukseen osallistuvilla on hygieniapassi.   
 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Asukkaiden perusterveydenhuolto toteutetaan kunnallisen terveydenhuollon kautta. 
Asiakastietojärjestelmään kirjataan lääkärin määrittelemät terveystarkastukset. Yksikön 
työntekijä osallistuu asukkaan toiveen mukaisesti vuosittaiseen lääkärintarkastukseen. 
Työntekijöillä on käytössä, hyvän terveydenhuollon toteutumisen seurannaksi, yksikön 
sairaanhoitajat, terveysportti -palvelu ja käypähoitosuositukset sekä lääketietokanta. Henkilöstöä 
koulutetaan jatkuvasti ajantasaisten viimeisimpien käytäntöjen ylläpitämiseksi.    
 
 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, 
kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 
 

Perehdytyksessä käydään läpi ja varmistetaan, että kaikki tietävät kodin yhteiset toimintaohjeet 
ja toimivat ohjeiden mukaan. Tarvittaessa varataan aika perusterveydenhuoltoon tai 
hammashoitoon. Työntekijöillä on voimassa oleva EA-koulutus ja ensiapua annetaan tarpeen 
mukaan. Tarvittaessa soitto 112. 
 
Hammashoito ja kiireetön sairaanhoito kirjataan sähköiseen asiakastietojärjestelmäämme 
terveydenhuollon seurantalomakkeelle, ja niiden toteutumista seurataan vähintään 
puolivuosittain hoito- ja toteuttamissuunnitelman päivittämisen yhteydessä.   
   
Kiireellistä sairaanhoitoa koskevat tapahtumat tai kuolemantapaukset käydään aina läpi 
henkilöstön viikkopalaverissa, 
jolloin toimintaprosessit varmistetaan ja ajankohtainen tieto välittyy henkilöstölle. Yksikössä on 
erilliset ohjeet siitä, miten tällaisissa tapauksissa toimitaan.  
  

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
 

Pitkäaikaissairauksien seurannasta huolehditaan palvelusopimuksen ja toteuttamissuunnitelman 
mukaisesti ja asiakkaiden terveyden edistämisestä ja sairaanhoidosta on yleiset ohjeet 
toimintajärjestelmässä. Pitkäaikaissairaudet, niiden hoito ja terveyden edistäminen huomioidaan 
yksilöllisissä kuntoutussuunnitelmissa ja asukkaita tuetaan oman terveydentilansa seuraamiseen 
ja hoitamiseen ohjaustyön keinoin. Yksikön vastaava sairaanhoitaja varmistaa, että sairauksien 
seuranta on asukkaan henkilökohtaisen ohjeistuksen mukainen.  Tuemme ja ohjaamme 
asukkaitamme pitkäaikaissairautensa hoidossa yhdessä perusterveydenhuollon ja muiden 
omalääkärien ohjeistuksella asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. 
  
Toteuttamissuunnitelmaan kirjataan terveyttä edistävän toiminnan tavoitteet ja keinot niihin 
pääsemiseksi, ja niiden toteutumista seurataan kuukausittain hoito- ja toteuttamissuunnitelman 
toteutumisen arvioinnin yhteydessä. Huolehdimme myös, että asiakas käy vähintään kerran 
vuodessa lääkärintarkastuksessa, jolloin tehdään myös kokonaislääkityksen arviointi.  
  
Terveydenhuollon järjestäminen yksiköissä ja noudatettavat toimintaohjeet on kuvattu 
laatujärjestelmässä. Terveyden edistäminen on laatukuvauksissa omana alueenaan. Mittauksista, 
seulonnoista ja tutkimuksista on olemassa sektorikohtaiset ohjeistukset. Terveystarkastuksien 
järjestämisestä on olemassa erillinen ohje. Terveydentilan seuranta toteutetaan 
asukastietojärjestelmään laatujärjestelmässä määriteltyjä ohjeita ja käytäntöjä noudattaen.    
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 

Sairaanhoitaja Taina Laitinen 
Sairaanhoitaja Suvi Pakkala 
 
Psykiatrisesta terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa pääasiassa Ykköskodin konsultoiva 
psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen. Asukkaalla on mahdollisuus valita myös oman 
kunnan psykiatrisen poliklinikan palvelut. Lääkäri yksikössä noin 1kerran kuukaudessa.     
4.3.5 Lääkehoito 
 
a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
 
Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään vuosittain, tarvittaessa useammin. Lääkepoikkeamat 
kirjataan yksikön SharePoint –sivuston poikkeamailmoituslomakkeelle, joka käsitellään yksikön 
kokouksissa. Poikkeamiin johtaneita syitä ja mahdollisia prosessivirheitä analysoidaan yhteisesti 
ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet lääkevirheiden ennaltaehkäisemiseksi. Tarvittaessa 
lääkehoitosuunnitelmaa täydennetään.   
   
Yksiköllä on Turvallinen lääkehoito -oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelma, jossa on 
määritelty lääkehoidon vastuut ja käytänteet. Suunnitelman toteutuksesta ja päivityksestä vastaa 
yksikön sairaanhoitaja. Lääkehoitosuunnitelman toteutumista seurataan tarkistuslistalla ja 
kuittauksilla sekä lääkehoidon poikkeamilla, jotka käsitellään yksikön henkilöstökokouksessa ja 
tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Poikkeamia ja niistä johtuvien korjaavien 
toimenpiteiden toteutumista seurataan yksikön henkilöstökokouksissa. Lääkehoitosuunnitelma 
päivitetään vähintään vuosittain. Lääkelupien allekirjoituksesta vastaava henkilö on kirjattu 
lääkehoitosuunnitelmaan.  
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
 
Lääkehoidosta vastaa yksikön sairaanhoitajat: Taina Laitinen ja Suvi Pakkala   
4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? 

Yksikössämme työskentelee konsultoiva psykiatri Jukka Kärkkäinen, joka vastaa lähes 
kaikkien asukkaiden psyykelääkityksestä ja psykiatrin kontaktista riittävän usein. 
LT psyk.erik.lääk. Jukka Kärkkäinen. 

Verkostoyhteistyötä toteutetaan yksikössä paljon eri tahojen kanssa mm. a-klinikka ja eri 
poliklinikat sekä osastot.   

Työntekijät osallistuvat verkostopalavereihin sekä tekevät yhteistyötä erilaisten sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelunantajien kanssa. Esimerkiksi erikoissairaanhoito, yksityiset palvelut, 
kuntoutukseen liittyvät palvelut ja työtoimintayksiköt. Yhteistyö muihin palvelunantajiin tapahtuu 
aina asukkaan toiveiden/tarpeiden mukaisesti.   

 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
 
Laadunhallintaan on kuvattu liiketoiminta-alueittain alihankinta- ja yhteistyötahot.   
   
Palveluhankinnat on kuvattu Mehiläisen hankintatoimen ohjeissa ja hankintapolitiikassa.   
Hankintapolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset suunnitelmallisille ja kokonaistaloudellisille 
hankinnoille. Sen avulla turvataan konsernin etu luomalla yhtenäinen toimintatapa ja 
sopimuskäytännöt, joilla ohjataan konsernin resurssien käyttöä tehokkaasti. Mehiläisessä 
toteutetaan vastuullista hankintapolitiikkaa ja ympäristöasiat huomioidaan mahdollisuuksien 
mukaan. Valittujen toimittajien toimintamallit tukevat mahdollisimman hyvin Mehiläisen omaa 
ympäristöpolitiikkaa.  Valtakunnallisten tuote- ja palvelun tuottajien laadunarviointi 
suoritetaan vuosittain sopimusten päivittämisen yhteydessä.   
   
Muut kuin valtakunnalliset palveluiden tai tuotteiden toimittajat on luetteloitu yksikön 
yksikönjohtajan toimesta ja laadunvalvonta tapahtuu vuosittain ohjeistusten mukaisesti. 
Seuraamme jatkuvasti alihankkijoiden toimintaa. Keskeisiä kriteereitä ovat palvelun/tuotteen 
laatu, toimitusajan oikea-aikaisuus ja kustannus. Poikkeamista reklamoimme välittömästi. 
Yhteistyöpalavereista kirjataan muistio, joka tallennetaan intraan.    
   
Luettelo alihankkijoista ylläpidetään Mehiläisen hankintahenkilöstön toimesta. Yksikönjohtaja voi 
tehdä paikallisia hankintasopimuksia. 
 
Ykköskoti Leijunkadulla alihankintana toteutuu siivous, pyykkihuolto, kiinteistöhuolto, jätehuolto, 
hoitajahälytykset sekä murtohälytykset. 
 

Alihankintana hankittavat palvelut ovat:   

Autojen huolto- ja katsastuspalvelut: HARKKA-YHTIÖT AUTOPALVELUKESKUS Autoliitto, 
Korinpunojankatu 1, 20320 Turku. 

Renkaiden vaihto- ja säilytyspalvelut: RengasTek Oy, Voudinkatu 11, 21200 Raisio. 

Muuttopalvelut: Ykkösmuutot Ikonen Oy, tapauskohtaisesti ja aina välitön valvonta työsuorituksen 
jälkeen, tarvittaessa reklamoidaan suoraan.   

Siivouspalvelut: SOL-palvelut Oy tapauskohtaisesti ja aina välitön valvonta työsuorituksen 
jälkeen, tarvittaessa reklamoidaan suoraan.   

Vartiointi: Securitas Oy, hälytysvartiointi, jatkuva valvonta palvelunlaadun suhteen ja tarvittaessa 
yksikön johtaja reklamoi.   

Raision Lukko Oy, tapauskohtainen valvonta palvelun laadusta ja suora palaute.   

Vaihtomattopalvelu: Lindström Oy, päivittäinen valvonta ja palveluntarjoajan palautekanavat. 

Ateriapalvelut: Ateriaali, tapauskohtainen valvonta palvelun laadusta ja suora palaute. 
 
Tuholaistorjunta: Anticimex OY, tapauskohtainen valvonta palvelun laadusta ja suora palaute. 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Yksikkö toimii yhteistyössä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja muiden turvallisuuteen 
liittyvien toimijoiden kanssa. Yhteistyön avulla kaikki turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat 
pidetään ajan tasalla (mm. pelastussuunnitelma, poistumisturvallisuussuunnitelma jne.). 
Suunnitelmia noudatetaan ja toteutumista seurataan säännöllisesti.  
  
 
Asukasturvallisuuteen liittyvä riskikartoitus tehdään vuosittain työntekijöiden toimesta, esimiehen
johdolla. Turvallisuuteen liittyen viranomaiset tekevät säännöllisesti tarkastuksia omien aikatauluj
ensa mukaisesti. Yksikössä järjestetään alkusammutusharjoitukset kerran vuodessa ja laajempi 
evakuointi / poistumisharjoitus kerran kolmessa vuodessa.   

Toimitilat tarkastetaan neljännesvuosittain ja aina tarvittaessa, alkusammutuskaluston kunto ja   
sijoittelu tarkastetaan vuosittain.   

Turvallisuuskävelyt tehdään kolmen kuukauden välein sekä yhteisissä ja henkilöstön tiloissa että
 asukashuoneistoissa.   

EA-koulutuksia järjestetään aina tarvittaessa. Tavoitteena on, että koko henkilöstöllä on EA-1-
kortti voimassa jatkuvasti.   

Poikkeustilanteiden kirjaamiseen yksikössä on käytössä yksikön SharePoint –sivustolla oleva 
Poikkeamat –osio, jonka käyttöön opastetaan kaikki työntekijät ja poikkeamailmoitukset 
käsitellään välittömästi yksikön johdon toimesta. Tarvittaessa hyödynnetään 
työsuojeluorganisaatioita.  

Pelastautumisharjoitukset, turvallisuuskävelyt ja alkusammutusharjoitukset järjestetään 
henkilökunnalle ja asiakkaille säännöllisesti. Ensiapukoulutukset järjestetään henkilökunnalle 
säännöllisesti.  
 

4.4.1 Henkilöstö 
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 
 

Tehostetussa palveluasumisessa henkilökuntaa on mitoituksella 0,4 ja palveluasumisessa 
mitoituksella 0,3. Yksikön toiminnasta vastaa yksikön johtaja ja yksikön henkilöstö koostuu 
sairaanhoitajista, toimintaterapeutista, lähihoitajista, mielenterveyshoitajista, 
lääkintävahtimestari-sairaankuljettajista. Yksikössä toimii avustavaa henkilökuntaa 
suurtalouskokki ja keittiötyöntekijä. Tuetun asumisen mitoitus on 0,1. 

 

 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 

Sijaisina käytetään ainoastaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita 
ammattihenkilöitä tai alan opiskelijoita, joilla on riittävä määrä suoritettuja opintoja.  
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
 

Resurssien riittävyys varmistetaan tehokkaalla työvuorosuunnittelulla ja ennakoinnilla. Hyvän   
työilmapiirin ylläpitämisellä lisätään olemassa olevien työntekijöiden työssä jaksamista sekä työh
yvinvointia. Työryhmällä on työnohjausta vuosittain säännöllisesti.  

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
 

Rekrytoinnin toteutus 
 
Sosiaalipalveluiden työsuhteisiin liittyvä päätöksentekoprosessi ja työnjaot mm. 
rekrytointiprosessissa on kuvattu Mehiläisen hallintosäännössä. Henkilöstösuunnittelusta ja 
rekrytointien toteutuksesta vastaa kukin esimies omien tehtävä- ja vastuualueiden mukaisesti. 
Tätä työtä tukee omalla toiminnallaan HR-tiimi sekä sosiaalipalveluiden rekrytointitiimi. 
 
Resurssikartoitus uudelle työntekijälle 
   
Resurssikartoitus kuuluu osalle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen valittavaa 
henkilöstöä, kts. alla.  Määräaikaiseen työsuhteeseen palkattavien osalta kartoituksen tarve 
harkitaan tilannekohtaisesti. Kartoituksessa arvioidaan työntekijän soveltuvuutta tehtävään ja 
työyhteisöön, mutta myös henkilön tulevaisuuden kehittämiskohteita, joita voidaan hyödyntää 
yhdessä työntekijän kanssa henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa.   
   
Sijaisten rekrytointi   
   
Sijaisten rekrytointi on kuvattu osana henkilöstöprosessia. Sijaisten pätevyys ja ammattioikeudet 
tarkistetaan jokaisen rekrytoinnin yhteydessä.   
   
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä 
työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden 
kodeissa työskenteleviä työntekijöitä kiinnitetään erityistä huomiota henkilöiden soveltuvuuteen ja 
luotettavuuteen. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen 
liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin 
työyhteisön työntekijöille.   
   
Rekrytointi ilmoitukset julkaistaan te-palveluiden sivuilla. Työsopimuksen teon 
yhteydessä ammattioikeutta koskevat tiedot haetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden keskusrekisteristä, Julkiterhikistä. Koko henkilöstön kelpoisuudet 
tarkistetaan vuosittaisissa automaattiajoissa Julkiterhikistä. Sijaiset hankitaan sijaisohjeistusta 
noudattaen ja yksikön omaa sijaislistaa käyttäen.  



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

  
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa 
työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 
 
Perehdytyksen ja kehityskeskusteluiden sekä jatkuvan työsuorituksen seurannan myötä heidän 
selviytymistään ja suoriutumistaan seurataan. Kaikkien työntekijöiden kelpoisuudet tarkistetaan 
työsopimuksen teon yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteristä, Julkiterhikistä. Koko henkilöstön kelpoisuudet tarkistetaan vuosittaisissa 
automaattiajoissa Julkiterhikistä. Sijaiset hankitaan sijaisohjeistusta noudattaen ja yksikön omaa 
sijaislistaa käyttäen. Sijaislistalle pääsevät esim. hyväksi havaitut alan opiskelijat tai meiltä työtä 
hakeneet   
   
Työntekijöiltä vaaditaan tartuntatautien mukaista soveltuvuutta tehtävään. 
Valittavien/rekrytoitavilla henkilöillä oltava valmius todistaa esim. rokotustiedoilla tartuntatautilain 
mukainen soveltuvuus tehtävään. 
 
Yksikön henkilöstöresurssien suunnittelun perustana on toimiluvan, kunnan kanssa tehdyn 
sopimuksen ja asukastarpeen edellyttämä henkilöstömäärä ja –rakenne. Yksikön 
henkilöstöresurssien käytöstä vastaa yksikön johtaja.  
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
 
a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön 
ja omavalvonnan toteuttamiseen.  
 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii 
tuntemaan 

 työpaikkansa sekä sen toiminnan ja tavat       
 työpaikan ihmiset niin työntekijät kuin asukkaat 
 työnsä ja siihen liittyvät odotukset 
  

Perehdyttämistä annetaan kaikille työhön tuleville: vakituisille, määräaikaisille, tarvittaessa 
työhön kutsuttaville (ns. keikkalaisille), opiskelijoille ja työharjoittelijoille. Perehdytystä annetaan 
myös työtehtävien ja työolosuhteiden muuttuessa. 
 
Uuden työntekijän perehdytysohjelma. 
 
 
Tietosuojaseloste: 
https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste 
 
   
Lähin esimies on vastuussa perehdytyksestä. Perehdytykseen osallistuu koko työyhteisö ja 
usein tarkoituksenmukaisinta onkin, että varsinaisen työtehtävien opastamisen tekevät 
työtoverit. Yksiköstä vastaava esimies vastaa siitä, että perehdytyksessä on käytettävissä 
riittävästi materiaalia ja käytettävä tieto on ajan tasalla.   
  
  



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista 

tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso riskinhallinta). 
 

Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi, kun työntekijä 
havaitsee asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Lomake löytyy sähköisenä 
toimintajärjestelmästä. Ilmoitus tulee tehdä välittömästi lomakkeella yksikön toiminnasta 
vastaavalle eli yksikön esimiehelle. Ilmoituksen vastaanottaja informoi ilmoituksesta aluejohtajaa 
ja konsultoi tätä ennen kuntaan tehtävää ilmoitusta. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön  

on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai valvonnan 
vastuuhenkilölle, mikäli kunnassa on tämä nimetty.  

Jos työntekijä huomaa työssään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan 
sosiaalihuollon toteuttamisessa, hän voi tehdä ilmoituksen. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi 
asiakkaan epäasiallista kohtaamista, asiakkaan loukkaamista sanoilla, asiakasturvallisuudessa 
ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuurista johtuvia asiakkaalle 
vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen tai voi johtaa epäkohtaan, tulee 
ilmoittaa.    

Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin 
kohtelua. Esimerkiksi asiakasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään hyväksi fyysisesti tai 
taloudellisesti, puhutellaan epäasiallisesti ja loukkaavasti tahi palvelussa, asiakkaan aseman ja 
oikeuksien toteuttamisessa, perushoivassa ja hoidossa on vakavia puutteita.   

Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi, kun työntekijä 
havaitsee asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Lomake löytyy sähköisenä 
toimintajärjestelmästä. Ilmoitus tulee tehdä välittömästi lomakkeella yksikön toiminnasta 
vastaavalle eli yksikön esimiehelle. 

 
c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 
 
Vuosittain laaditaan henkilöstön koulutussuunnitelma. Suunnitelmaa toteutetaan osallistumalla 
paikallisesti tuotettuihin koulutuksiin, itse hankittuihin koulutuksiin ja osallistumalla Mehiläisen 
järjestämiin koulutuksiin. Seuranta tapahtuu ilmoittamalla kaikki koulutukset Workday-
tietokantaan. Painopiste vuonna 2022 on Ykköskotien toipumisorientaatioon ja 
itsemääräämisoikeuteen liittyvät koulutukset, lääkehoidon koulutukset ja kirjauksiin liittyvät 
koulutukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Koulutusohjelmat ja Koulutuskalenteri  
  

Workdayn koulutuskalenteriin on koottu tietoa Mehiläisen valtakunnallisista koulutuksista ja 
yhteistyökumppaneiden järjestämistä koulutuksista tarpeen mukaisina.  

Lisäksi täydennys- ja ammattitaitoa edistäviä koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan 
lähialueen koulutuksia tarjoavien tahojen toimesta.   

Vuosittain kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehittämis- ja tavoitekeskustelut, jossa 
kysytään myös koulutustarpeita ja mielenkiinnon kohteita.  

 
Työhyvinvointiohjelma  
  
Mehiläisen Työhyvinvointiohjelma kattaa konsernin kaikki toiminnot. Ohjelma toimii 
viitekehyksenä ja peruslinjauksena toimipaikkakohtaisille työhyvinvointisuunnitelmille. 
Työhyvinvointiohjelma kohdistuu henkilöstön työkykyyn, hyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä 
työympäristöön ja työsuojeluun.  
  
 Henkilöstön osaamis- ja koulutusstrategia   
   
Menestyminen muuttuvassa maailmassa edellyttää jatkuvaa oppimista sekä työntekijän että 
yrityksen näkökulmasta. Osaamisen hallinta on erittäin tärkeä kilpailuetu. Nopeus ja oikea 
ajoitus ovat kriittisiä tekijöitä osaamisen kehittämisessä.    
   
Osaamisen hallinta tarkoittaa osaamisen kehittämisen lisäksi sellaisten toimintatapojen 
kehittämistä, jotka tukevat henkilökohtaisten kompetenssien siirtymistä tuotteisiin ja palveluihin 
ja näin ollen yhteiseksi osaamiseksi.    
Osaamisen hallintaan liittyy myös yrityskulttuurin luominen, joka mahdollistaa tiedon ja 
osaamisen jakamisen sekä yhdessä oppimisen. Onnistuminen edellyttää tavoitteellista 
osaamisen johtamista, jossa jokaisella työntekijällä on vastuu omasta osaamisestaan ja sen 
kehittämisestä.   
   
Osana toimintayksikön toimintasuunnitelmaa laaditaan vuosittain henkilöstön 
kehittämissuunnitelma, joka pohjautuu henkilöstökompassiin, tuloskeskusteluihin ja yksikön 
toiminnan kehittämisen painotuksiin.    
   
Tulos- ja tavoitekeskustelu   
   
Tulos- ja tavoitekeskustelut käydään vuosittain tammi-helmikuussa. Keskustelun tavoitteena on 
arvioida edellisen kauden suoriutumista ja tavoitteiden toteutumista sekä sopia tulevan vuoden 
tavoitteet. On erityisen tärkeätä, että jokainen työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan, että hän 
saa palautetta suorituksistaan ja että hän tietää, miten hyvistä suorituksista palkitaan.    
   
Uusien työntekijöiden kohdalla kehityskeskustelu ja siihen liittyvä henkilökohtainen 
kehittämissuunnitelma käydään perehdytysprosessin jatkumona noin kuuden kuukauden 
kuluttua työn aloittamisesta. Tämän jälkeen osaamista arvioidaan normaalin prosessin 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

mukaisesti. Kehityskeskustelun perusteella laaditaan osaajan henkilökohtainen 
kehittymissuunnitelma.  
 
 
4.4.2 Toimitilat 
 

Tilojen käytön periaatteet 
 
Ykköskodilla on käytössä kaksi neljäkerroksista kerrostaloa, joissa on neljä asuntorappua sekä 
alakerroissa yhteiset tilat. Yhteisissä tiloissa ovat henkilökunnan toimistot, henkilökunnan 
pukuhuone, jakelukeittiökeittiö, ruokailu- ja oleskelutilat, ryhmätila, keskusteluhuone sekä wc- ja 
pyykinhuoltotilat. Toimistotiloista löytyy lääkehuone, kirjaamis- ja asiakirjatoimisto. Talossa on 
sauna pesu- ja pukuhuoneineen, kuivaushuone, varastotiloja, harrastetila sekä kuntouttavan 
ryhmätoiminnan tilat. Kaikki muut, paitsi henkilökunnan pukuhuone, toimistot sekä 
valmistuskeittiö ovat asukkaiden käytössä. Asukkaat asuvat kerrostalon soluhuoneistossa siten, 
että yksiöissä ja kaksioissa asuu 1-2 asukasta ja useimmissa kolmioissa kaksi asukasta, muiden 
huoneiston tilojen ollessa yhteiskäytössä. Asukkaat saavat sisustaa huoneensa ja asuntonsa 
omien mieltymystensä mukaisesti.  
Kodillamme on myös viihtyisä, iso ja suojaisa piha-alue, joka on avoimesti asukkaiden käytössä. 
 
Yhteiset tilat ovat avoimesti asukkaiden käytössä arkisin ja viikonloppuisin/pyhinä klo 7:00-
21:00. Henkilökuntaa on paikalla viikon jokaisena päivänä ympärivuorokautisesti. 
 
Kaikki yksikön tilat toimivat yhteiskäytön periaatteella ja niihin on tietyin edellytyksin vapaa kulku, 
lukuun ottamatta lääkehoitohuoneita, toimistotiloja sekä jakelukeittiötä.   
 
 
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 

Yleisten tilojen siivous sekä pyykkihuolto on ulkoistettu. Asukastilojen siivousta toteutuu myös 
pieneltä osin asukkaiden toimesta henkilökunnan ohjauksen ja tuen avulla. Tästä työstä he 
ansaitsevat kannusterahaa omaan käyttöönsä.  

 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.4.3 Teknologiset ratkaisut 
 
Ykköskodeissa kaikki potilaan hoitoon tai tarkkailuun välittömästi tai välillisesti käytettävät laitteet 
on kirjattu toimipistekohtaisiin laiterekistereihin. Rekisterissä tulee olla ajantasainen tieto laitteen 
huolto-, kalibrointi- ja validointihistoriasta sekä laitteen tunnistetiedot. Laitteet huolletaan ja 
kalibroidaan laitetoimittajan suositusten mukaisesti ja/tai vähintään vuosittain. Laiteturvallisuus on 
paitsi laitteiden turvallisuutta myös niiden käyttöön liittyvää turvallisuutta. Esimies vastaa siitä, että 
henkilöstö on saanut laitteiden käyttökoulutusta ja käyttöturvallisuusohjeet ovat saatavilla ja niitä 
noudatetaan. Laitteisiin perehtyminen dokumentoidaan henkilökohtaiseen 
perehdytysohjelmaan.   
  
 
Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja 
hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 
 
Yksikössä on kulunvalvontalaitteet, henkilöstöllä on käytössään avunpyyntö- / 
päällekarkaushälytysjärjestelmä. Murtovalvonta yöaikaan. Laitteet testataan kuukausittain.  
Yksikössä on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, jonka toiminta ja huolto on vuokranantajan ja 
isännöinnin vastuulla.  
  
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot: Ulla-
Maija Wiander, ulla-maija.wiander@mehilainen.fi, 050-5917291 , työsuojeluvaltuutettu Emmi 
Moilanen, emmi.i.moilanen@mehilainen.fi 
 
4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 
 
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden 
hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 
  
Perusterveydenhuollon apuvälinelainaamo ja ohjeistus, opastus sekä huolto sieltä.  
Yksikössä on käytössä seuraavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet:   
Verenpainemittari, kuumemittari, verensokerimittari ja alkometri, jotka kalibroidaan erillisen ohjeen 
mukaan asiamukaisen palveluntuottajan toimesta.  
  
Laitteiden kalibrointia ja huoltoa seurataan toiminnanohjausjärjestelmässä.  
 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset 
vaaratilanneilmoitukset? 
 
Jokainen työntekijä on velvollinen tekemään ilmoituksen välittömästi vaaratilanteen 
havaitessaan.   
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
Lääkehoidosta vastaavat sairaanhoitajat Taina Laitinen ja Suvi Pakkala 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5) 
 
 
b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan 
liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä henkilötietoja. 
Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä 
vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon 
ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri 
käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon 
asiakastiedot.   
  
Yksikössä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä Domacare, johon kaikki asiakastiedot 
kirjataan ja tallennetaan. Palvelimet on varmuuskopioitu ja palosuojattu.  
  
Yksikkö noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun 
lain (159/2007) 19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön 
liittyvä suunnitelmaa. Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän 
valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä 
merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, 
tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.  
  
Käytön kannalta tarpeelliset ohjeet on laadittu yksikön tietojärjestelmien yhteyteen.  
  
Yksikön asiakasrekisteristä vastaavana henkilönä toimii toimintayksikön luvasta vastaava henkilö. 
Asiakasrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden 
korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle, siis 
kunnalle, lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä 
vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen 
perusteista. Pääsääntäisesti emme ole rekisterinpitäjä, jolloin pyynnöt ohjataan asukkaan 
kotikuntaan, joka toimii lain mukaisena rekisterinpitäjänä.  
  
Palvelun päätyttyä asiakkaan asiakirjat toimitetaan palvelusopimuksissa tai saaduissa ohjeissa 
kuvatulla tavalla asukkaan sijoittaneen sosiaaliviranomaisen haltuun. Muu aineisto hävitetään.   
 
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle 
on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä 
kysymyksistä? 
Mehiläisen sosiaalipalveluiden tietosuojaseloste 
https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste  
Leijunkatu 2C ja 4A porraskäytävissä olevassa kansiossa.  
 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
Kim Klemetti, kim.klemetti@mehilainen.fi 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu 
korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta. 
 
Tiimityön vahvistaminen: Työnohjaus, tyhy-iltapäivät, kehittämispäivät  

- tyhy-iltapäivä toteutuu elokuussa 2022 
- kehittämisiltapäivä 12.5. kirjaamisen teemalla 
- työnohjaus toteutuu kerran kk, 10 kertaa vuodessa 

 
Toimintojen ja työtapojen yhtenäistäminen talojen välillä: Tehtävänkuvausten läpikäyminen, 
asukasprosessien läpikäyminen, kuntouttavan ryhmätoiminnan merkityksen ja toiminnan tapojen 
läpikäyminen. Työnkierto. 

- sisäisen työnkierron valmistelu alkaa huhtikuussa, tavoitteena toteutua syyskuusta alkaen 
määräaikaisena 

-  toimintojen ja työtapojen käsittely, prosessien kehittäminen toteutuu pääasiassa 
henkilökunnan viikkokokouksissa jatkuvana kehittämisenä 

 
Turvallinen työyhteisö ja -ympäristö: Riskien arviointi, turvallisuuskävelyt, avoin puhumisen 
kulttuuri ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin keskittyen. 

- turvallisuuskävelyt aloitetaan huhtikuussa, laajennetaan myös asukkaille kesällä 
- riskien arviointi tehty tammikuussa  
- toimitilatarkastus tehdään huhtikuussa 

 

 

 
 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 
 
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 
 
Raisio 28.8.2022 
 
Allekirjoitus 
 
 
 
Ulla-Maija Wiander 

 
 
 
 
  



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 

11 LÄHTEET 
 
LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA 
LAATUSUOSITUKSIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: 
Arki, arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf 

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja 
terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille: 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-
fe201504226148.pdf?sequence=1 
 
STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-
4917-471a-8293-5606b41536a7 
 
STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 
parantamiseksi 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1 
 
STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. 
Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus 
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf 
 
 
Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: 
Vaaratapahtumista oppiminen. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-
organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf 

Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:  
Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 
 
Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä: 
Valviran määräys 4/2010: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-
tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus 

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  
Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-
jatietosuojaselosteet.html  
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: 
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/opp
aat/6JfpsyYNj/ 
Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja 
asiakirja hallintoon sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 
 
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8
b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b 
 
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d
4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005 
 

 
 
 


