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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja 
 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 
 
Nimi: Mehiläinen Oy 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus 
1927556-5 

 
 
Kunnan nimi: Hausjärvi, Oitti 
 
Kuntayhtymän nimi:       
 
Sote -alueen nimi: Kanta-Häme 
 

Toimintayksikön nimi 
Ykköskoti Kukkola 
 
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoine 
Hausjärvi 
 
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
Kuntouttava palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.  
24 asumispaikkaa. 
 
Toimintayksikön katuosoite 
Keskustie 14 
Postinumero 
12100 

Postitoimipaikka 
Oitti 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Päivi Kuusinen 
 

Puhelin 
040-7161483 
 

Sähköposti 
paivi.kuusinen@mehilainen.fi 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 
Valtakunnallinen lupa 30.12.2011 
 
Palvelu, johon lupa on myönnetty 
Kuntouttava asumispalvelu 
Sosiaalinen kuntoutus 
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 
 
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 
 
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Siivouspalvelut: Lassila & Tikanoja 
Kiinteistöhuolto ja paloilmoitinlaitteen huolto: Lassila & Tikanoja 
Ateriat: Ateriaali Oy 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 

 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 
Toiminta-ajatus 
 
Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 
 
Ykköskoti Kukkolan toiminta-ajatuksena on tarjota yksilöllistä kuntoutusta yhteisöllisin keinoin. 
 
Ykköskoti Kukkola tarjoaa palveluasumista eri-ikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. 
Palvelun tavoitteena on, että kuntoutujat voivat elää omannäköistä elämää ja saavuttaa hyvää 
elämää tukevan itsenäisyyden asteen. Osa kuntoutujista tähtää palveluasumisesta 
itsenäisempään elämään tukiasumisen tai itsenäisen asumisen piirissä. Osalla asukkaista 
tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvä elämä palveluasumisessa. 
 
Kaikille asukkaille laaditaan kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan vähintään kuuden 
kuukauden välein tai tarvittaessa. Kuntoutussuunnitelma määrittää tavoitteen kunkin asukkaan 
kuntoutumiselle. Ykköskoti Kukkola tarjoaa työ- ja päivätoimintaa sekä tukea ulkopuolisten 
opintojen suorittamiseen. Tarvittaessa kartoitamme mahdollisuuksia esimerkiksi yksikön 
ulkopuoliseen työkokeiluun yhdessä asukkaan kanssa. 
 
Ykköskoti Kukkolassa toimii kuntoutuksen tukena erilaisia ryhmiä. Arjen taitoja harjoitellaan 
yksilöllisesti tukien asukasta tarpeen mukaan. Jokaisen asukkaan kanssa mietitään sopiva viikko-
ohjelma, joka tukee kuntoutumista ja päivärytmin muotoutumista. Jokaisen asukkaan toivotaan 
osallistuvan vähintään kolmeen kuntouttavaan toimintoon yksilölliset tarpeet huomioiden. 
 
Päivätoiminnan viikko-ohjelma rakennetaan asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin perustuen. Viikko-
ohjelma päivitetään viikoittain ja se on yhteisön nähtävillä ala-aulassa. Päivätoiminnan sisältöä 
suunniteltaessa hyödynnetään kansainvälisiä teemapäiviä ja paikallisia tapahtumia. Ykköskoti 
Kukkolan arjessa toteutetaan ulospäin suuntautuvia virkistysretkiä sekä osana päivätoimintaa että 
yleistä vapaa-aikaa. Retkikohteista vastaa pääasiassa virkistys- ja vapaa-ajanryhmä, joka koostuu 
asukkaista ja kahdesta ohjaajasta. Ykköskoti Kukkolassa toimii myös vastuuryhmä, jonka 
tehtävänä on muun muassa huolehtia siitä, että arki Ykköskoti Kukkolassa sujuu sovitusti. 
Vastuuryhmä vastaa myös siitä, että sopimusrikkomukset käsitellään seuraamusjärjestelmän 
mukaisesti. Ykköskoti Kukkolassa toimii myös keittiöryhmä, jossa tarvittaessa muun muassa 
päivitetään ruokalistoja sekä mietitään yhdessä muita ruokailuun kuuluvia asioita. 
 
Ykköskoti Kukkolassa kokoonnutaan yhdessä aamulla kuutena päivänä viikossa. Maanantaina 
kokoontuu laajempi yhteisökokous, tiistaista lauantaihin lyhyempi aamukokous. Päivätoimintaa 
järjestetään 4 kertaa viikossa. Asukkailla on mahdollisuus osallistua työkeskustoimintaan, jota 
järjestetään yksikössä kulloisenkin työtilanteen mukaan. Keskiviikkoisin Ykköskoti Kukkolassa 
pidetään siivous- ja saunapäivä. Ohjaajat jalkautuvat vuoroviikoin eri kerroksiin auttamaan 
siivouksissa, lisäksi siivousapua saatavana tarvittaessa muulloinkin. Lauantaina Ykköskoti 
Kukkolalla on toinen saunavuoro, lisäksi henkilökuntaresurssien antaessa periksi, pyritään 
lauantaisin järjestämään pienimuotoisia virkistysretkiä. 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 
Yksikön arvopohjaa on lähdetty rankentamaan yhteisöhoidon periaatteiden mukaisesti. 
Yhteisökuntoutus perustuu yhdessä sovittuihin perusperiaatteisiin, joita jokainen sitoutuu 
yhteisössä noudattamaan. 
 
Yhteisön perusperiaatteet: 
-Demokratia 
-Ehdoton oikeudenmukaisuus 
-Erilaisuuden sietäminen 
-Psyykkinen ja fyysinen koskemattomuus 
 
Perusperiaatteet on avattu yhteisökokouksessa. Jokainen yhteisön jäsen on sitoutunut 
kunnioittamaan näitä periaatteita. Yhteisö on avannut tarkemmin kyseiset periaatteet ja 
niihin on mahdollista perehtyä syvällisemmin. 
 
Toimintaa ohjaavat Mehiläisen arvot, jotka muodostuvat neljästä arvoparista: 
 
Tieto ja Taito 

Henkilöstön osaamisesta ja ammattitaidosta huolehtiminen alkaa jo rekrytointiprosessista. 
Pyrimme rekrytoimaan monipuolista osaamista tiimiimme.   

• ammatillinen osaaminen: toiminnan tärkeitä painopistealueita on saattohoito.  
• henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin, arvioimme myös osaamisen 

kehitystarpeita henkilöstön kehityskeskusteluissa vuosittain 
• toimimme viranomaismääräysten mukaisesti, seuraamme lakeja ja asetuksia 
• toimimme mehiläisen ohjeiden mukaisesti, toimintaa johdetaan yksikössä johtajan ja 

tiiminvetäjän avulla ja jaetaan vastuuta myös kaikille hoitajille erityisvastuualueina mm. 
turvallisuudesta vastaaminen, pelastusvastaava jne.  

Ykköskoti Kukkolassa kannustetaan henkilökuntaa jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja 
kouluttautumiseen. Ykköskoti Kukkolan henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua sekä 
yhtiön sisäisiin koulutuksiin, että ulkopuolisiin koulutustilaisuuksiin. Koulutuspäivät ovat 
pääsääntöisesti työaikaan luettavaa aikaa. Viimeaikaisia koulutuksia ovat olleet muun 
muassa lääkemestarikoulutus, päihde- ja mielenterveystyön erikoisammattitutkinnot sekä 
lyhyemmät draaman keinoja kuntoutuksessa hyödyntävät koulutukset. 
 

Välittäminen ja Vastuunotto 

• Huolehdimme ja vastaamme siitä, että palvelumme toteutuvat siten, kun olemme sopineet. 
Hoiva- ja kuntoutusprosessien kulkua ja etenemistä arvioidaan säännöllisesti ja kuntoutus 
toteutuu suunnitelmallisesti. Hoivan ja kuntoutuksen toteutus ja asiakkaan vointi ja 
toimintakyvyn muutokset dokumentoidaan ja muutoksista tiedotetaan aktiivisesti. 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

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

• jokaiselle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jonka laatimisessa on aina 
asiakas itse paikalla läheisen kanssa. Tuotamme sopimuksen mukaista palvelua. 
Omahoitaja vastaa siitä, että suunnitelmaa noudatetaan ja päivitetään. Kaiken keskiössä 
on asiakkaan kunnioittava ja arvostava kohtaaminen 

• dokumentoimme jokaisesta asiakkaasta työvuoron aikana, lisäksi arvioimme 
vaikuttavuutta seuraamalla palvelusuunnitelman toteutumista 

Ykköskoti Kukkolassa jokainen asukas kohdataan yksilönä. Kuntoutussuunnitelman 
yhteydessä määritellään jokaiselle omannäköinen viikko-ohjelma ja kuntoutumista tukevat 
ryhmät ja vastuualueet. Jokainen saa henkilökunnalta tarvitsemaansa tukea ja ohjausta omien 
tarpeidensa mukaan. 

 

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 

Ykköskoti Kukkolassa tehdään tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Sosiaalityöntekijät 
vierailevat säännöllisesti asukkaiden luona. Viime aikoina kuntatapaamisissa on hyödynnetty 
laajasti sähköisiä yhteydenpitomuotoja. Asukkaiden kuulumisista otetaan matalalla kynnyksellä 
yhteyttä sosiaalityöntekijään yhteistyön ja kuntoutuksen suunnittelemiseksi edelleen. 
 
Läheiset ovat tervetulleita osallistumaan asukkaiden arkeen ja kuntoutuksen suunnitteluun 
asukkaiden toiveiden mukaisesti. Ykköskoti Kukkolassa järjestetään läheisille perinteisesti sekä 
kesä- että puurojuhlat. Näiden lisäksi läheiset ovat tervetulleita osallistumaan myös Ykköskoti 
Kukkolan pienempiin tilaisuuksiin ja arjen tapahtumiin. 
 
Ykköskoti Kukkola toimii yhteisöhoidon periaatteita noudattaen. Ykköskoti Kukkolassa pyritään 
tekemään yhteisöä koskevat päätökset mahdollisimman demokraattisesti kaikkien ääntä 
kuunnellen. Yhteisö kokoontuu kuutena päivänä viikossa käsittelemään yhteisiä asioita, tällöin 
jokaisella on mahdollisuus tuoda tärkeäksi kokemiaan asioita esille. Ykköskoti Kukkolan viikko-
ohjelman ja toiminnan runko pyritään rakentamaan täysin yhteisön jäsenten toiveista ja tarpeista 
lähtien. Ykköskoti Kukkolan arjessa hyödynnetään runsaasti lähiympäristön tarjoamia virikkeitä. 
Yhteistyötä arjen tarpeissa tehdään muun muassa seurakunnan, kirjaston ja paikallisen työpajan 
kanssa. 
 

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.   

Ykköskoti Kukkolassa toiminnalla pyritään mahdollistamaan asukkaiden mahdollisimman 
itsenäinen elämä haasteiden tuomien rajoitteiden puitteissa. Uskomme Ykköskoti Kukkolassa, 
että kaikilla on mahdollisuus kehittyä sekä ylläpitää ja kohentaa tämänhetkistä toimintakykyä. 
 
Ykköskoti Kukkolassa kehitämme jatkuvasti toimintaamme vastaamaan asukkaiden ja tilaajien 
tarpeita. Toiminnan laatua seurataan jatkuvasti. Asukkaille, henkilöstölle ja läheisille toteutetaan 
vähintään kahden kuukauden välein palautekysely, jonka perusteella toimintaa kehitetään 
aktiivisesti. Pyrimme tekemään yhteistyön kanssamme helpoksi, palvelemme kokonaisvaltaisesti 
ja kohtaamme jokaisen asukkaan yksilönä. 

 

Teemme asioinnin kanssamme helpoksi, palvelemme kokonaisvaltaisesti ja kohtaamme 
jokaisen asiakkaan yksilöllisesti. 

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) 

Kehitysvammalaki (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519) 

Kehitysvamma-asetus (Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 23.12.1977/988) 

Laki vammaisetuuksista (Laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570) 

Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820710
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770988
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070570
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

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 
 
Vaarojen tunnistaminen ja hallinta on kuvattu ja ohjeistettu toimintajärjestelmässä, josta voi käydä lukemassa asiasta 
lisätietoa. ja varmistaa, että toimimme yksikössä ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Säännöllinen riskien kartoitus luo pohjan turvalliselle työskentelylle ja vaarojen ennaltaehkäisylle. 
 
Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemansa epäkohdat ja vaarat välittömästi. Tällaisiin tilanteisiin 
puututaan heti. Korjaavat toimenpiteet tehdään välittömästi. 
 
Laajempi vaarojen arviointi suoritetaan kerran vuodessa. Tällöin yksikön toimintaa arvioidaan yhdessä koko työryhmän 
kanssa. Työsuojeluasiamies käy korjaustarpeet ja riskit läpi yksikön johtajan kanssa ja näistä laaditaan 
korjaussuunnitelma, joka käydään vielä erikseen läpi työryhmän kanssa. 
 
Ykköskoti Kukkolassa on käytössä HaiPro- haittatapahtumaohjelma, johon kirjataan asukas- ja 
työturvallisuuspoikkeamat. Tehdyt poikkeamailmoitukset käydään läpi viimeistään seuraavassa 
henkilökuntapalaverissa ja mietitään sitä, miten jatkossa voitaisiin välttää samankaltaisten poikkeamien synty. HaiPro-
raportti käydään läpi puolen vuoden välein. Tällöin mietitään poikkeamien laatua ja määrää laajemmassa 
mittakaavassa. 
 
Ykköskoti Kukkolassa tehdään neljä kertaa vuodessa toimitilatarkastus sekä turvallisuuskävely, johon osallistuvat kaikki 
paikalla olevat yhteisön jäsenet.  
 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
Ykköskoti Kukkolassa käytössä olevan haittatapahtumaohjelman (Haipron) kautta ilmoitetaan asukas-, työturvallisuus- 
tai työsuojelupoikkeamat. Ilmoitukset käsitellään viimeistään seuraavassa henkilökuntapalaverissa. 
 
Ykköskoti Kukkolassa pidetään yhteiset poistumisharjoitukset kaksi kertaa vuodessa. Poistumisharjoituksista laaditaan 
kirjallinen yhteenveto, joka käydään läpi ja jonka perusteella arvioidaan yhteisön toimintaa mahdollisessa 
palotilanteessa. Alkusammutuskoulutuksia järjestetään koko yhteisölle. 
 
Toimitilatarkastus tehdään Ykköskoti Kukkolassa neljä kertaa vuodessa.  Tarkastuksesta tehdään kirjallinen yhteenveto 
ja mahdolliset puutteet korjataan heti. 
 
Lääkehoidon itsearviointi tehdään kerran vuodessa. Tästä vastaa yksikön lääkevastaava sairaanhoitaja. 
Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan yksikön mahdollisia lääkehoitoon liittyviä riskejä ja sitä, miten näiden riskien 
todennäköisyyttä pienennetään. 
 
Poikkeusolosuhteisiin on laadittu omat toimintaohjeet, jotka löytyvät yksikön turvallisuus- kansiosta toimiston 
kirjahyllystä. 
 
Riskinhallinnan työnjako 
Yksikön johtaja vastaa siitä, että koko työryhmä tietää oman roolinsa 
riskinhallintaprosessissa ja on perehtynyt omavalvontasuunnitelmaan ja 

http://www.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20100133?toc=1
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940201
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

turvallisuusasiakirjoihin Koko työryhmä osallistuu riskien ja vaarojen arviointiin, 
omavalvontasuunnitelman päivittämiseen, turvallisuuskävelyihin sekä 
toimitilatarkastuksen läpikäymiseen. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa 
havaitsemistaan poikkeamista ja vaaroista. Työntekijät sitoutuvat Mehiläisen 
toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Toimintaperiaatteita noudattaessaan työntekijä 
sitoutuu sellaisiin toimintatapoihin, joilla riskejä hallitaan. Mikäli työntekijä toimii ohjeiden 
vastaisesti, esimies on velvollinen puuttumaan työntekijän toimintatapaan ja tarvittaessa 
antamaan hänelle suullisen/kirjallisen varoituksen ohjeiden noudattamatta jättämisestä. 
 

 
Riskien tunnistaminen 
Ykköskoti Kukkolassa mahdollisia riskejä ovat muun muassa: 
-Asukkaan toimintaan tai käytökseen liittyvät riskit, kuten väkivallan tai irtaimistoon kohdistuvan 
ilkivallan vaara. Tällaisia tilanteita varten on laadittu toimintaohje kuitenkin pääpainon ollessa 
riskien ennakoimisessa ja välttämisessä. 
-Lääkehoitoon ja sen toteuttamiseen liittyy riskitekijöitä. Nämä on kuvattu 
lääkehoitosuunnitelmassa, josta löytyy myös toimintaohjeet kyseisten tilanteiden varalle. 
-Tietosuojariskejä on olemassa. Näiden riskien toteutumista pyritään välttämään omalla 
toiminnalla ja pitämällä yleisesti puheenaiheena tietosuojariskien mahdollisuus ja se, miten omalla 
toiminnalla kyseisiä riskejä voitaisiin välttää. 
 
Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
Mehiläisessä toteutetaan viikoittain omavalvontakysely, jossa nostetaan esiin esimerkiksi 
kuntoutussuunnitelmien ajantasaisuus, lääkelupien tilanne, kirjaamisen frekvenssi, kirjaaminen 
omilla tunnuksilla sekä poikkeamien kirjaaminen Haipro-järjestelmään. 
 
Havaitut epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit tulee tuoda välittömästi esimiehen tietoon 
Havaitut riskitekijät käydään läpi myös koko työryhmän kesken. Nämä riskit kirjataan ylös ja 
käydään läpi työryhmässä. Samalla mietitään, miten jatkossa voitaisiin toimia niin, ettei kyseinen 
riski toistuisi ja millä toimintatavoilla voisimme tukea työturvallisuutta. Koko yksikköä koskevat 
asiat käydään läpi yhteisökokouksessa. 
 
Henkilökunta täyttää omalta osaltaan ROIDU-kyselyn joka kuun ensimmäisessä 
henkilökuntapalaverissa. Tällä tavoin henkilökunnalta kerätään palautetta erityisesti 
laatutyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä. 
 
Mehiläisen sisäisessä intranetissä on käytössä kanava, jota kautta voi tehdä anonyymin 
ilmoituksen väärinkäytöksestä, epäkohdasta tai asukasturvallisuuden vaarantumisesta. 
 
 
 
Riskien käsitteleminen 
 
 
 
Korjaavat toimenpiteet 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Ykköskoti Kukkolassa käydään läpi kerran viikossa kaikki viikon aikana tulleet ”läheltä piti”-
tilanteet ja poikkeamat. Korjaavat toimenpiteet kirjataan henkilökunnan kokousmuistioon ja niistä 
informoidaan tilanteen kannalta oleellisia henkilöitä. 
 
Mikäli riskitilanne koskee asukasta, ilmoitetaan tilanteesta välittömästi sosiaalityöntekijälle. 
Sosiaalityöntekijälle annetaan selvitys siitä, miten tilanteessa on toimittu ja miten vastaavanlaiset 
tilanteet voitaisiin jatkossa välttää. 
 
Tarvittaessa riskitilanteesta ilmoitetaan palvelujohtajalle ja linjaorganisaatioon. 
 
Laatupoikkeamien, läheltä piti-tilanteiden ja haittatapahtumien varalle on sovittu korjaavat 
toimenpiteet. Kaikki tilanteet käydään läpi, mietitään mikä prosessissa meni pieleen ja miten 
jatkossa toimimalla voimme ehkäistä saman virheen toistumisen. Tarvittaessa muutamme 
työtapoja vastaamaan paremmin turvallista työskentelyä. 
 
Toimintaohjeen noudattamatta jättämisen tullessa ilmi asiasta keskustellaan, käydään ohje 
uudelleen läpi, sovitaan seurannasta ja siitä, onko tilanne jo korjaantunut. Jos toimintaohjetta 
jätetään noudattamatta seurannasta huolimatta, voidaan asianomaiselle antaa asiasta varoitus 
ensin suullisena, sitten kirjallisena tai viime kädessä purkamalla työsuhde. 
 
Muutoksista tiedottaminen 
Kaikki muuttuneet toimintaohjeet käydään läpi viikkopalaverissa ja sovitaan, mistä ohjeet löytyvät 
kirjallisena (Sharepoint) ja tarvittaessa voidaan sopia vielä asian kirjaamisesta 
asiakastietojärjestelmään (Domacare). Jokaisen työntekijän vastuulla on lukea kokousmuistiot 
tarvittavan tiedon varmistamiseksi. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. 
Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 
Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
Päivi Kuusinen 
 
Mehiläisen hoivapalveluissa omavalvonnan suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta vastaa 
valtakunnallinen laaturyhmä.  
 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:  
Päivi Kuusinen, paivi.kuusinen@mehilainen.fi, 040-7161483 
Suunnittelusta ovat vastanneet: 
Päivi Kuusinen, paivi.kuusinen@mehilainen.fi, 040-7161483 
 
 
Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 
 

mailto:paivi.kuusinen@mehilainen.fi
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Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 
Yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävissä Ykköskoti Kukkolan ala-aulassa asukkaiden 
perehdytyskansiossa sekä henkilökunnan perehdytyskansiossa. 

 

 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
4.2.1 Palvelutarpeen arviointi 
Ennen asukkaan sijoittumista yksikköön palvelun tarve arvioidaan kunnan sosiaalitoimen kanssa 
käydyssä keskustelussa ja tarvittaessa tulevan asukkaan kanssa tutustumiskäynnin yhteydessä 
tehtävällä haastattelulla. 
 
Asukkaan tullessa yksikköön palvelun tarvetta arvioidaan arviointijaksolla, joka kestää kahdesta 
viikosta kuukauteen, tai kahteen. Arviointijakson aikana asukkaan kanssa kartoitetaan hänen 
tilannettaan, tehdään erilaisia testejä ja tarvittaessa hankitaan esimerkiksi lääkärin arvio 
asukkaan tilanteesta. Arviointijakson perusteella annetaan arvio asukkaan palveluntarpeesta ja 
päätetään asukkaan pidempiaikaisesta sijoittamisesta yksikköön. Arviointijakson aikana voidaan 
hyödyntää muun muassa RAI-arviointia, MMSE- ja AUDIT-testejä. 
 
Arvioinnin lähtökohtana on aina henkilön oma arvio omista voimavaroista ja selviytymiskeinoista. 
Arvioimme asukkaan toimintakykyä, mahdollisuuksia kuntoutua, asukkaan omaa motivaatiota, 
toiveita sekä tavoitteita omalle kuntoutumiselle. Palveluntarvetta arvioidaan fyysisestä, 
psyykkisestä ja kognitiivisesta näkökulmasta käsin. 
 
Asumisen alussa toteutettava arviointijakso toimii kuntoutujan tilanteen kokonaisvaltaisena 
tilannekartoituksena. Jakson aikana kartoitetaan asukkaan toimintakyky, tuen tarve, 
asumishistoria, voimavarat, päihteiden käyttö, hänen sitoutumisensa kuntoutumiseen sekä toiveet 
ja tavoitteet omannäköisen elämän saavuttamiseen. Arviointijakson jälkeen kirjoitetaan 
tarvittaessa yhteenvetoraportti. 
 
Asumisen aikana asukkaan palvelutarvetta arvioidaan säännöllisesti puolen vuoden välein RAI-
arviointia hyödyntäen. Kuntoutumista arvioidaan kuntoutussuunnitelmassa määritettyjen 
tavoitteiden kautta. 
 
Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
Asukas on aina mukana häntä koskevissa arvioinneissa. Mikäli asukas ei pääse mukaan, 
arvioinneista keskustellaan asukkaan kanssa ja tarpeen mukaan arviointia muutetaan.  
 
Asukkaan läheiset otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin ja kuntoutussuunnitelman 
päivitykseen aina asukkaan niin halutessa. 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Ennen asukkaan tuloa yksikköön läheisillä on mahdollisuus vierailla yksikössä yhdessä asukkaan 
kanssa. Tällöin he voivat arvioida omasta näkökulmastaan yksikön tarjoamaa palvelua suhteessa 
heidän läheisensä tarvitsemaan tukeen. 
  
 

4.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
 
 
Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
Kuntoutussuunnitelma laaditaan omalle pohjalle asukastietojärjestelmään. Siihen kirjataan 
henkilökohtaiset kuntoutukselliset tavoitteet, toteuttamistapa, yhteiset sopimukset sekä 
osallistuminen sosiaaliseen kuntoutukseen. 
 
Suunnitelma tarkistetaan sijoittavan kunnan kanssa tehdyn puitesopimuksen tai 
ostopalvelusopimuksen mukaisessa aikataulussa aina kun kuntoutujan tilanne sitä edellyttää. 
Tarkistus tehdään kuitenkin vähintään puolen vuoden välein. Tarkastuksessa arvioidaan edellisen 
suunnitelman toteutumista, kuntoutuksen edistymistä, työ- ja päivätoimintaan osallistumisen 
toteutumista ja asukkaan senhetkistä elämää ja kuntoutumistavoitteita sekä lyhyellä, että pitkällä 
aikavälillä. Kuntoutussuunnitelman toteutumista arvioidaan vähintään kuukausittain laadittavan 
yhteenvedon avulla. Kuntoutussuunnitelman laatiminen, seuranta ja toteutuksen arviointi on 
ohjeistettu toimintajärjestelmässä. 
 
Asukkaan päivittäiskirjaamisesta laaditut ohjeet löytyvät yksiköstä perehdytyskansiosta. 
Jokaisesta asukkaasta kirjataan vähintään kerran työvuoron aikana. Kirjaamisen kautta välittyy 
päivittäistieto asukkaan tilanteesta. Yksikön johtaja seuraa kirjaamista ja sen laatua. Mikäli 
kirjaamisessa havaitaan puutteita, asiaan puututaan. Mikäli kirjauksen laadussa on tämän jälkeen 
huomautettavaa, käytäntö on sama kuin muiden toimintaohjeiden noudattamatta jättämisten 
kohdalla. 
 
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
Kuntoutussuunnitelmien tavoitteet käydään läpi henkilökunnan viikkokokouksessa suunnitelman 
laatimisen jälkeen. Tarpeen vaatiessa kuntoutussuunnitelmien tavoitteissa edistymistä arvioidaan 
henkilökunnan kokouksessa muulloinkin. Jokaiselle asukkaalle on nimetty vastuuohjaaja, joka 
esittelee asukkaan tavoitteet muille työryhmän jäsenille. Viime kädessä yksikön johtajan 
tehtävänä on varmistaa, että koko työyhteisö toimii sovitulla tavalla ja edistää omalla toiminnallaan 
kuntoutussuunnitelman tavoitteissa edistymistä. 
4.2.2 Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
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. 
 
Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää 
itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Yksikön toiminnan perusteena on voimassa olevan lainsäädännön noudattaminen ja eettisesti 
kestävät käytännöt. Yksikössä toimitaan Mehiläisen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. 
Asukkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin 
yksikön arkea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Jokainen voi esimerkiksi päättää itse 
osallistumisestaan yhteisiin retkiin ja muuhun vapaa-ajan viettoon. Asukkailta edellytetään 
kuntoutussuunnitelmassa sovittujen tehtävien ja vastuiden hoitamista sovitulla tavalla. Asukkaan 
kuntoutussuunnitelmaan kirjataan yksilölliset sopimukset ja se, miten nämä sopimukset näkyvät 
arjessa. Jokaisella asukkaalla on oikeus viettää itsensä näköistä vapaa-aikaa. Asukkaita 
kannustetaan aktiivisesti etsimään omanlaistaan elämäntapaa yksikössä. 
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 
 
Henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus sekä oikeus yksityiselämään kuuluvat ihmisen 
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. 
 
Ykköskoti Kukkolan yhteisesti sovitut sopimukset allekirjoituksella hyväksyessään asukas sitoutuu 
siihen, että asunto voidaan tarkastaa turvallisuusperusteisesti, mikäli päillään asunnossa olevan 
päihteitä tai muuten vaaralliseksi luokiteltuja aineita tai välineitä. Asukkaat ovat sitoutuneet, 
sopimukset allekirjoitettuaan, antamaan seulat tarvittaessa. Mitään pakotteita ja rajoitteita 
yksikössä ei käytetä. Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa vain asukasturvallisuuden ollessa 
uhattuna ja tällöinkin asukkaan kanssa yhteistyössä. 
 
 
Pohdittavaksi: 
- Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta (rutiininomaiset 
käytännöt, vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.) 
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekijöiden 
perehtymistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan 
asiakkaan oikeusturvaa. 
 
Asiakkaan asiallinen kohtelu 
Ykköskoti Kukkolan henkilökunta on sitoutunut kohtelemaan kaikkia asukkaita kunnioittavasti. 
Jokainen asukas saa osakseen arvostusta ja hänet kohdataan tasa-arvoisena ihmisenä. Mikäli 
joku kokee tulleensa kohdelluksi huonosti tai joku toinen huomaa epäasiallista kohtelua, asia pitää 
ottaa heti puheeksi asianosaisten kanssa. Huonosta kohtelusta keskustellaan myös 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

yhteisökokouksessa ilmiönä ja siihen pyritään puuttumaan myös yleisellä tasolla heti tällaisen 
käydessä ilmi. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos 
epäasiallista kohtelua havaitaan?  
Mikäli kaltoinkohtelua ilmenee, siihen tulee puuttua heti. Asia viedään välittömästi tiedoksi 
esimiehelle sekä yhteisiin kokouksiin. Mikäli asiaan ei tule tällä tavalla muutosta, asia viedään 
eteenpäin työsuojeluun ja siitä eteenpäin aina työsuojeluorganisaation käsiteltäväksi ja 
ratkaistavaksi. Tarvittaessa asian käsittelyyn otetaan työterveyshuolto mukaan. 
 
Asukkailla on oikeus tehdä muistutus sosiaaliasiamiehelle. Henkilökunta auttaa tarvittaessa 
asukasta muistutuksen tekemisessä. 
 
Kaikista epäselvistä tilanteista tehdään poikkeama ja se käsitellään esimiehen ja muun 
työryhmän toimesta. Tässä yhteydessä laaditaan suunnitelma korjaustoimenpiteistä ja niiden 
toteutumista seurataan. Mikäli asukas ei selviä raha-asioidensa hoidosta, voi henkilökunta ottaa 
yhteyttä sosiaalityöntekijään ja sopia yhteistyöpalaverista. Palaverissa selitetään asukkaan 
tilanne ja sovitaan tarvittavista toimenpiteistä. Sos.tt. voi tarvittaessa laittaa edunvalvonnan 
hankinnan vireille. 
 
Lisäksi väärinkäytösten, epäkohtien ja/tai asukasturvallisuuden vaarantumisen ilmoittamiselle on 
Mehiläisen sisäisessä intranetissä kanava, jota kautta työntekijät voivat tehdä ilmoituksen 
anonyymisti. 
 
                                                                                    
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen 
kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 
Asukkaan ja läheisen kanssa käydään mahdollinen epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai 
vaaratilanne läpi mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Asukkaalle ja läheisille esitellään 
tehty korjaussuunnitelma, jonka avulla vastaavanlaiset tilanteet pystytään tulevaisuudessa 
ehkäisemään. 
 

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? 
Mehiläisen hoivapalveluiden laatua mitataan säännöllisesti toteutettavalla laatukyselyllä. 
Kyselyssä on omat kysymyssarjat läheisille, asukkaille sekä henkilökunnalle. Laatuindeksi 
perustuu Mehiläisen laatulupauksiin, joita on viisi: 

1) Yksilöllinen hoiva- ohjaus ja tuki, 2) Turvallisuus, 3) Oma viihtyisä koti, 4) Yhteisöllisyys ja 
osallisuus sekä 5) Maukas ruoka. Näistä osa-alueista muodostuu reaaliajassa päivittyvä 
laatuindeksi. Laatuindeksikyselyn vastausten perusteella käynnistyy tarpeen vaatiessa 
palvelutasohälytys, joka lähtee tiedoksi yksikön johtajalle, laatuorganisaatioon sekä 
liiketoimintajohdolle. Palvelutasohälytys käynnistää välittömät toimenpiteet asian 
korjaamiseksi. 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Laatuindeksikyselyistä esiin nousevat kehittämiskohteet käydään läpi sekä henkilökunnan 
viikkokokouksessa että yhteisökokouksessa. Näissä kokouksissa mietitään yhteistyössä, millä 
tavalla kyseisiä kehityskohteita voitaisiin kehittää niin, että palvelun laatu tältä osin parantuisi. 
Ykköskoti Kukkolassa kehityskohteet viedään tarvittaessa vastuuryhmän, keittiöryhmän tai 
viihtyvyys- ja vapaa-ajanryhmän käsittelyyn, riippuen siitä, mihin alueeseen kehityskohteen 
katsotaan kuuluvan. 

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. 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.   
 
Ykköskoti Kukkolassa toteutetaan tablettikysely vähintään kahden kuukauden välein. Yksikön 
johtajan vastuulla on huolehtia siitä, että kysely tulee toteutetuksi. Henkilökunnan 
tyytyväisyyskyselyn ollessa ajankohtainen esimies pyytää kaikkia vastaamaan kyselyyn ja ohjaa 
ja auttaa tarvittaessa käytännössä kyselyn löytämisessä ja vastaamisen teknisessä 
toteuttamisessa. kaikkien kyselyiden tulokset käydään läpi vastaajien kanssa. 
 
Tulleisiin palautteisiin vastataan viikon kuluessa siitä, kun palaute saapuu yksikköön. Palautteisiin 
vastaamisesta vastaa esimies. Vastaus annetaan kirjallisena, tarpeen vaatiessa kutsutaan 
palautteen antaja yksikköön keskustelemaan asiasta. 
 

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva 
  

a) Muistutuksen vastaanottaja 
Päivi Kuusinen, paivi.kuusinen@mehilainen.fi, 040-7161483 
 
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
Satu Loippo, satu.loippo@pikassos.fi 
p. 050-599 6413 
Ma. klo 12-15, ti,ke ja to klo. 9-12 
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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: 029-5053050, Postiosoite: KKV, PL 5, 00531 Helsinki 
 
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 aluejohtaja/ -päällikkö 
yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa ja hyväksyy liiketoimintajohtaja. 

• sekä kantelut että päätökset tallennetaan yhteiseen tietokantaan 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
   Käsittelyaika on enimmillään 14 pv     
  
 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
 
4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 
 
a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden 
edistäminen 
Ykköskoti Kukkola toimii yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaan. Meillä on yhteisesti sovitut 
pelisäännöt ja säännöllinen palaveriaikataulu. Kaikki yhteisön jäsenet osallistuvat yhteiseen 
toimintaan kukin kykynsä ja vointinsa mukaan. Kaikilla on omia vastuutehtäviä, joita he hoitavat 
yksin tai yhdessä muun ryhmän kanssa. Yhteisön kokouksissa asukkailla on mahdollisuus 
vaikuttaa toiminnan sisältöön, arjen sujuvuuteen ja siihen, mitä toimintaa yksikössä järjestetään. 
 
Kaikkien asukkaiden arjen sisältö perustuu juuri hänelle laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Sen 
pohjalta hänelle laaditaan viikko-ohjelma, johon kootaan juuri hänelle sopivat toiminnat arkeen. 
Jokaisella on vastuuohjaaja, joka koordinoi asukkaan kuntoutusprosessia ja vastaa siitä, että 
kaikki asukasta koskevat dokumentit ja tiedot ovat ajan tasalla ja muu työryhmä tietää, millaiset 
tavoitteet asukkaalla on. 
 
Jokaisen kanssa vietetään omatuokiota vähintään kerran viikossa. Omatuokion aikana asukkaan 
kanssa tehdään jotain sellaista, mikä on hänelle tärkeää ja mikä on hänestä mukavaa ja 
rentouttavaa. Kukkolan arki koostuu työ- ja päivätoiminnasta sekä erilaisista ryhmistä, joihin 
asukkaat osallistuvat oman viikko-ohjelmansa mukaisesti. 
 
Kukkolan yhteiseen viikko-ohjelmaan kuuluu neljänä päivänä viikossa päivätoimintaa, kahtena 
päivänä työtoimintaa Lopella Huvikummun työkeskuksella. Muina päivinä asukkailla on 
mahdollista tehdä työtoimintana talon sisäisiä töitä ja ajoittain Ykköskoti Kukkolassa tehtäviä 
alihankintatöitä. Asukkailla on mahdollisuus myös oman kuntoutumisensa puitteissa hakeutua 
talon ulkopuoliseen työharjoitteluun tai muuhun kuntouttavaan toimintaan. Keskiviikkoisin 
Kukkolassa pidetään niin sanottu siivouspäivä, jolloin asukkaat huolehtivat oman huoneensa 
siisteydestä saaden tarvittavaa tukea ja ohjausta ohjaajilta. 
 
Teemme yhdessä retkiä ja matkoja, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat asukkaat 
yhdessä henkilökunnan kanssa. Viikkoon sisältyy erilaisia ryhmiä, liikuntaa, ostosreissuja ja 
mukavaa yhdessä tekemistä, kuten laavuretkiä, teemajuhlia ja elokuvailtoja. 
 
Ykköskoti Kukkolassa yleensä toimivia ryhmiä ovat ruoka-, liikunta-, kuntosali-, viihtyvyys- ja 
vapaa-ajan-, keittiö-, vastuu-, sekä tarpeen mukaan koottava päihderyhmä. Kukkolassa toimii 
säännöllisesti tarpeen mukaan myös SCIT-ryhmä, joka on suljettu, määräaikainen ryhmä. Korva-
akupunktiota on tarjolla joustavasti tarpeen mukaan. 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Asukkaat saattavat osallistua myös muun muassa nettiterapiaan tai muihin sairauden hoitoa 
tukeviin toimintoihin, joihin heidät on ohjattu oman hoitokontaktin kautta. Näiden toimintojen 
toteuttamiseen asukkaat saavat tarpeen mukaan ohjausta ja apua ohjaajilta. 
 
Osa asukkaista viettää ansaittuja eläkepäiviä ja heidän viikko-ohjelmansa koostuu 
osallistumisesta talon töihin ja retkiin. Heille ei ole asetettu suuria kuntoutumistavoitteita vaan 
heidän tavoitteenaan on viettää hyvää, omannäköistä elämää tuetusti yhteisön jäsenenä. 
 
Asukkaiden terveyden- ja sairaanhoito on järjestetty kunnallisessa terveyskeskuksessa. Asukas 
on joko valinnut paikallisen terveysaseman hoitopaikakseen tai kotikunnasta myönnetään 
maksusitoumus terveyspalveluiden käyttöön. Yksikön sairaanhoitajan tehtävänä on huolehtia 
siitä, että jokainen asukas saa riittävät terveydenhuollon palvelut käyttöönsä. Ykköskoti Kukkola 
kuuluu Riihimäen terveysaseman piiriin ja kaikki lääkäripalvelut saadaan Riihimäeltä. Oitissa 
toimii sairaanhoitajan vastaanotto ja kahtena päivänä laboratoriopalvelut sekä hammashoito. 
Kaikki asukkaat saavat tarpeelliset rokotukset, terveystarkastukset sekä seulonnat sovitusti joko 
omassa kunnassaan tai paikallisella terveysasemalla. Yksikössä huolehditaan asukkaan 
lääkehoidosta. Meillä on käytössä lääkehoitosuunnitelma osana laatujärjestelmää ja olemme 
sitoutuneet toimimaan siinä kuvatulla tavalla.  
Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, 
kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista 
seurataan? 
 
Kaikille mahdollisia liikuntatuokioita ovat ohjattu ryhmäliikunta yksikössä ja yhteiset kävelylenkit päivittäin. Joidenkin 
asukkaiden kanssa käydään yhteisillä kävelylenkeillä myös henkilökohtaisesti. Ykköskoti Kukkolan päiväohjelma 
sisältää liikuntaa vähintään kerran viikossa. Lisäksi osana päivätoimintaa toteutetaan taukojumppia useana päivänä 
viikossa. Ykköskoti Kukkolassa toimii pieni asukkaan ylläpitämä kuntosali. Lisäksi asukkaita kannustetaan myös 
omatoimiseen liikuntaan omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. 
 
Osa virkistysretkistä suuntautuu liikunnallisiin kohteisiin tai näissä pyritään kannustamaan myös hyötyliikunnan 
mahdollisuuksiin. Pyrimme osallistumaan myös Mehiläisen yhteisiin liikuntatapahtumiin. 
 
Talossa on mahdollisuus myös useisiin omatoimiharrastuksiin. Talossa on muun muassa käytössä erilaisia soittimia, 
kuten sähkörummut, piano ja kitara. Lisäksi alakerrassa on biljardipöytä asukkaiden jatkuvassa käytössä. Lisäksi 
talossa on runsaasti lautapelejä, joita pelataan yhdessä vaihtuvalla porukalla. 
 
Yksikön vaihtuva viikko-ohjelma on kaikkien nähtävillä Kukkolan alakerran aulassa. Lisäksi jokaisen päivän ohjelma 
kirjoitetaan yksityiskohtaisemmin alakerran valkotaululle. 
  
   Asukkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin, terveydentilan ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti. 
Kuukausittain arvioidaan hoidon ja kuntoutuksen toteutumista, mahdollisia muutoksia asukkaan tilanteessa ja palvelun 
toteutumista palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti yhteenvedoissa.  
 
Kukkolassa jokaisen asukkaan kanssa käyvään keskusteluja joissa arvioidaan asukkaan kuntoutumista, lisäksi 
tehdään kuukausiyhteenveto asukkaan tavoitteiden suunnassa edistymisestä, nämä kirjataan 
asukastietojärjestelmään vastuuohjaajan toimesta.  
 
Kukkolassa on käytössä RAI-toimintakykyarvio, jonka yhteydessä arvioidaan asukkaan vahvuuksia ja 
kehittämiskohteita. RAI-toimintakykyarvioinnin tuloksia voi hyödyntää kuntoutussuunnitelman tavoitteiden 
määrittämisessä. 
 
Kuntoutussuunnitelman päivittämisen yhteydessä käydään läpi asukkaan tavoitteet ja niistä keskustellaan myös 
sosiaalityöntekijän kanssa ja mietitään asukkaan jatkoa ja uusia kuntoutumistavoitteita.  
Paras varmistus asukkaan tavoitteiden saavuttamiselle on jos hän siirtyy meiltä kevyemmin tuettuun palveluun tai 
omaan asuntoon tai/ja asukkaan elämä Kukkolassa on sujuvaa ja arki toimivaa. 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

      
    
 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.3.2 Ravitsemus 
 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia 
sekä ravitsemuksen tasoa? 
 
Kukkolassa ravintosuosituksena käytetään Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamaa 
suomalaisten ravintosuositusta. (www.ravitsemusneuvottelukunta.fi) 
 
Otamme huomioon ravintosuositusten lisäksi dieetit, erityisruokavaliot jos sellaiseen on tarvetta. 
Ruoka tulee valmiiksi tehtynä Kukkolaan Ateriaalista kolme kertaa viikossa, meillä se lämmitetään 
ja tarjoillaan välittömästi lämmityksen jälkeen. Teemme itse aamu-,väli- ja iltapalat. Osana 
ruokaryhmän toimintaa valmistamme myös ruokaa joka syödään heti valmistamisen jälkeen. 
 
Kukkolan ruokalista on nähtävissä keittiössä ja keskikerroksen ilmoitustaululla. Ruokailuajat ovat 
aamupala klo 7.30–8.00, lounas klo 11.30–12.00, välipala klo 14.00-14.15, päivällinen klo 17.00–
17.30 ja iltapala tarjoillaan toimistosta omassa asunnossa syötäväksi klo 19.15-20. Lisäksi yön yli 
tarjolla ruokasalissa hedelmiä ja jos tarve vaatii niin yksilöllisesti räätälöityjä yöpaloja esim. 
diabeetikoille tai jostain muusta syystä niitä tarvitseville.  
 
Tällä hetkellä henkilökunta huolehtii valmiina saapuneen ruoan ja lisukkeiden lämmittämisestä, 
valmistamisesta ja tarjoilusta vallitsevan pandemia-tilanteen vuoksi. Tilannetta arvioidaan jälleen 
uudelleen pandemia- tilanteen rauhoituttua. Ruokailutilanteet pyritään järjestämään 
mahdollisimman rauhallisiksi, kiireettömiksi ja miellyttäviksi tilanteiksi. Ruoan esillepanoon ja 
estetiikkaan pyritään kiinnittämään huomiota. 
 
Kukkolassa asukkaat punnitaan kerran kuukaudessa, ja jos asukkaan painossa tai yleisvoinnissa 
tapahtuu huomattavia muutoksia, varataan asukkaalle aika terveysasemalle tilanteen 
selvittämiseksi. Mikäli asukas kieltäytyy punnituksesta, tämä kirjataan asukkaan tietoihin- 
Henkilökunta tekee huomioita asukkaiden ravitsemuksesta ja ruokailutottumuksista myös 
itseruokailutilanteissa.  
 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

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 käyttö epidemioiden ehkäisemiseksi 

 
”Asiakkaiden parissa työskentelevillä on oltava joko sairastetun taudin antama suoja tai riittävä 
rokotussuoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa 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 
 
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Infektioiden%20torjunt
a.aspx 
 
Tartuntatautitilanteesta johtuvissa tilanteissa noudatetaan viranomaisten kulloinkin voimassa 
olevaa ohjeistusta. 
Covid 19 ohjepankki henkilöstölle  
 
https://mehilainen.sharepoint.com/:f:/s/hoiva/yksikot/EtExb1sn1bVAhkCeU3VpsIMBnvuZV8SILE
QLXu-PSapp9A?e=D4PZVD  
 
Hoivapalveluiden yleinen hygieniaohjeistus ja lomakepohjat IMS  
 
https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3119&with_fr
ames=  
 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Infektioiden%20torjunta.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Infektioiden%20torjunta.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/:f:/s/hoiva/yksikot/EtExb1sn1bVAhkCeU3VpsIMBnvuZV8SILEQLXu-PSapp9A?e=D4PZVD
https://mehilainen.sharepoint.com/:f:/s/hoiva/yksikot/EtExb1sn1bVAhkCeU3VpsIMBnvuZV8SILEQLXu-PSapp9A?e=D4PZVD
https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3119&with_frames=
https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3119&with_frames=


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

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.  
 
https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3117&with_fr
ames=  
 
Kaikilla ruoanvalmistukseen osallistuvilla työntekijöillä on hygieniapassi. 
 
Kukkolassa on käytössä ohjeet hyvään käsihygieniaan ja oikeaan yskimistekniikkaan, 
käsihygieniaa ja oikeaa yskimistekniikkaa opetetaan asukkaille ja henkilökunnan sovituin väliajoin 
ja siitä vastaa yksikön sairaanhoitaja. Aina uuden asukkaan tullessa taloon hänen kanssaan 
käydään läpi yksikön hygienian perusteet. Kuvat käsihygieniasta, yskimisestä ja eritahrapakista 
on laitettu kaikkien näkyviin. 
 
Infektioiden torjunnassa on kaikkein tärkeintä huomioida niiden leviämisen estäminen, siinä 
keskeisenä toimenpiteenä on käsihygienia ja oikea aseptinen toiminta, näitä kahta asiaa ei voi 
liikaa korostaa henkilökunnan ja asukkaiden kanssa tehtävässä työssä. Näiden asioiden kertaaminen ja 
niiden mukaan toimiminen on osa jokapäiväistä työtä asukkaiden parissa. Kun nämä asiat tehdään oikein pysyvät 
infektiot hallinnassa ja koti kaikkien kannalta turvallisena paikkana asua.  
 
Kaikki hygieniaohjeet löytyvät sharepointista yksikön kansiosta sekä perehdytyskansiosta. 
 
Tarvittaessa olemme yhteydessä Kanta-Hämeen keskussairaalaan hygieniahoitajaan tai 
infektiolääkäriin lisäohjeiden saamiseksi jos yksikössä tarvitaan lisätietoa jonkin olemassa olevan 
tilanteen hoitamiseksi.  
 
Kukkolassa on tehty selkeät ohjeet kuvien kanssa asukkaille perussiivouksen tekoon ja ohjaajat 
auttavat tarvittaessa oman huoneen siivouksessa. 
 
Kukkolassa on erillinen elintarvikehuollon omavalvonta-asiakirja jossa on ohjeet keittiössä 
työskentelyyn ja niiden ohjeiden mukaan työskentelystä vastaa keittiöryhmä yhdessä siihen 
sovitun vastuuohjaajan kanssa. 

https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3117&with_frames=
https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3117&with_frames=


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito 
Asukkaiden perusterveydenhuolto järjestetään pääasiassa Riihimäen seudun terveysasemalla, 
sekä Oitin että Riihimäen yksikössä. Asukkaille hankitaan maksusitoumus 
perusterveydenhuollon, laboratorion ja hammashuollon palveluihin omasta kunnasta. Joissain 
tapauksissa asukkaat käyttävät edelleen oman kuntansa perusterveyden-huollon palveluita. 
Terveystarkastukset pyritään tekemään kerran vuodessa yhteistyössä terveysaseman kanssa. 
Tarpeen vaatiessa sairaanhoitajatasoisia terveystarkastuksia on mahdollista toteuttaa myös 
Kukkolassa. Kukkolassa työskentelee sairaanhoitaja arkisin, muina aikoina hoidon neuvonta 
tapahtuu Riihimäen seudun terveysaseman ja Kanta-Hämeen keskussairaalan kautta. 
 
Asukkaiden sairauksien hoito perustuu Käypä hoito-suosituksiin. Henkilökunnalla on 
mahdollisuus lukea Käypä hoito-suosituksia sähköisesti internetissä. Henkilökunnalla on 
käytössään Terveysportti, josta löytyy kattava lääketietokanta. Yksikön sairaanhoitaja neuvoo ja 
opastaa henkilökuntaa tarvittaessa niiden käytössä.  
 
Kukkolan asukkaat käyttävät pääasiassa Riihimäen seudun terveysaseman palveluita. 
Lääkäripalveluihin hakeutumisesta on erillinen ohje lääkehoitokansiossa, kaikkien Kukkolassa 
työskentelevien ohjaajien käytettävissä. Hammashoitoon asukkaat ohjataan tarpeen mukaan. 
Hoidon tarpeen arvioinnissa on mukana koko työryhmä. 
 
Uuden asukkaan muuttaessa yksikköön hänelle varataan aika terveysaseman sairaanhoitajalle 
asiakkuuden aloittamiseksi terveysasemalle. 
 
Yksikön sairaanhoitajan vastuulla on huolehtia asukkaiden rokotuksiin osallistuminen ja varata 
ajat seuloihin. 
 

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

Asukkaat saavat hammashoitoa Oitin terveysaseman hammashoitolasta, ajan voi varata sinne 
joko asukas itse tai yksikön työntekijä. Hammashoitolassa toimii myös suuhygienisti, jolle voi 
varata aja hammashoitolan ajanvarauksesta.  
Kiireetön sairaanhoito tapahtuu Oitin terveysasemalla ja tarvittaessa Riihimäen mielenterveys- ja 
päihdeyksikössä. MPY:n asukas voi saada ajan lääkärin suosituksen kautta.  
Kiireellinen sairaanhoito tapahtuu Riihimäen sairaalan päivystyksessä klo 22.00 saakka ja sen 
jälkeen Kanta-Hämeen keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Joissain tapauksissa asukas 
ohjataan kiireelliseen hoitoon oman kotikunnan päivystykseen. 
Äkillisessä kuolemantapauksessa yksikössä on käytössä kriisiviestinnän ohjeistus, jossa 
ohjeistetaan kuinka toimia. Jos asukas kuolee yksiössä yhteys heti hätäkeskukseen tai 
päivystykseen, yksikön johtajaan ja omaisiin.  

      
 
b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
Pitkäaikaissairauksien seuranta tapahtuu yhteistyössä terveysaseman henkilökunnan kanssa. 
Heidän ohjeistustensa perusteella asukkaille varataan hoitaja- tai lääkäriaika sekä aika 
mahdollisiin laboratoriokokeisiin. Hoidon jatkosuunnitelma kirjataan välittömästi tietokantaan sekä 
asiakkaan omiin tietoihin että kalenteriin. Uuden asukkaan saapuessa yksikköön, hänelle varataan 
aika hoitajalle Oitin terveysasemalle lähtötilanteen kartoittamiseksi. 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Sairaanhoitaja pitää yksikössä yhdessä muiden ohjaajien kanssa tietoiskuja sairauksista ja niiden 
hoidosta. Asukkaat punnitaan kerran kuukaudessa ja verenpainetta sekä verensokeria seurataan 
säännäöllisesti.  
Kaikki asukkaan saamat hoito-ohjeet kirjataan tietojärjestelmään ja tarvittaessa myös asukkaan 
kuntoutussuunnitelmaan. Sairauden/ terveydenhoitoon asetettuja tavoitteita seurataan ja 
arvioidaan kuukausittain tai jokaisen oman arviointisuunnitelman mukaan ja toteutus kirjataan 
tietojärjestelmään. 
 
c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
Päivi Kuusinen, paivi.kuusinen@mehialinen.fi, 040-7161483 
     

4.3.5 Lääkehoito 
Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään 
lääkehoitosuunnitelmaan. Yksiköllä on  STM:n Turvallinen lääkehoito – oppaan mukaan laadittu 
lääkehoitosuunnitelma (PVM 23012015), johon koko hoitohenkilöstö on perehdytetty.  
 
Yksikön lääkehoitoon osallistuvat ainoastaan lääkeluvalliset työntekijät. Lääkehoitolupaprosessi 
on kuvattu lääkehoitosuunnitelmassa. 
 
a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
 
Yksikön lääkehoitosuunnitelman päivitetään kerran vuodessa ja tarpeen mukaan. Lääkehoitosuunnitelman mukaiset 
asiat on kirjattu asukkaan lääkehoito-osioon tietojärjestelmässä.  
 
Toteutunut lääkehoito kirjataan jatkuvan kirjaamisen periaatteella tietojärjestelmään ja siihen kirjataan myös lääkkeen 
vaikutus ja mahdolliset sivuvaikutukset.  
 
Lääkesairaanhoitaja perehdyttää jokaisen uuden työntekijän lääkehoitoon. Sairaanhoitajan vastuulla on tarkistaa että 
kaikkien lääkehoitoluvat ovat kunnossa ja kirjaukset lääkehoidosta on tehty asianmukaisesti. 
 
Lääkehoitosuunnitelma on asiakirja joka jokaisen lääkehoitoon osallistuvan on luettava ja tiedettävä kuinka 
lääkehoitoa yksikössä toteutetaan. Kaikki poikkeamat lääkehoidossa kirjataan HaiPro järjestelmään ja HaipProt 
käsitellään viikoittain yksikön palaverissa ja niitä hyödyntäen tehdään korjauksia käytäntöihin, jotta virheet 
minimoidaan niistä oppimalla.  

 
 
b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Päivi Kuusinen, paivi.kuusinen@mehilainen.fi, 040-7161483 

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
Asukkaan yhteistyökumppaneihin pidetään säännöllisesti yhteyttä sähköpostilla ja puhelimella jolloin kaikki osapuolet 
ovat tietoisia asukkaan asioista. Verkostopalaveri pyydetään koolle kun asukkaan tilanteessa tapahtuu muutoksia tai 
sovitun väliajan puitteissa. Henkilökunta avustaa asukasta itse pitämään yhteyttä omiin hoitokontakteihin ja tukee 
asukkaan itsenäistä asiointia muiden palveluntuottajien kanssa, esimerkiksi Kela, työvoimapalvelut jne. 
 
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelunantajien kanssa toteutetaan? 
   Asuminen palveluasumisessa rinnastetaan kotona asumiseen, joten yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa 
toteutetaan puhelinneuvonnan kautta. Asukkaiden asioita hoidetaan perusterveydenhuollon kanssa kuten kenen 
tahansa kotona asuvan ihmisen asioita hoidetaan. Asukkaan tarvitessa erikoissairaanhoidon palveluita otetaan 
yhteyttä terveysasemaan lähetteen saamiseksi kotipaikkakunnan erikoissairaanhoitoon. Jos asukkaalla on jo kontakti 
erikoissairaanhoitoon yksikköön muuttaessa hänen asioitaan ja ajanvarauksiaan voidaan hoitaa suoraan 
erikoissairaanhoidon yksikön kanssa. Asukkaan halutessa varata aikaa yksityislääkärille, häntä avustetaan 
ajanvaraamisessa ja tarvittaessa avustetaan sinne pääsyssä, kustannuksista vastaa asukas itse. Kuntoutuspalveluita 
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asukkaat käyttävät pääsääntöisesti lääkärin antaman lähetteen saatuaan ja niiden käytössä asukasta avustetaan ja 
haetaan yhdessä asukkaan tarvitsemat apuvälineet. 
Koulua käyvän asukkaan ollessa kyseessä teemme yhteistyötä koulun ja opettajan kanssa, osallistumme asukkaan 
palavereihin ja muihin koulun tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. 
Kukkolan asukkaan käyvät työtoiminnassa Lopella Huvikummun työkeskuksessa. Asukkaat käyvät työkeskuksella 
vertaiskyydillä, tarvittaessa ohjaaja lähtee asukkaiden mukaan Tarvittaessa myös yksikön johtaja pitää yhteyttä 
työtoiminnan vastuuohjaajan kanssa ja osallistuu sovittuihin palavereihin. 

     
 
Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja 
asiakasturvallisuusvaatimuksia? 
Siivouspalvelut: Lassila & Tikanoja  
Kiinteistöhuolto: Lassila & Tikanoja, Kanta-Hämeen isännöinti Ky /Eevi Karjalainen 
Korjaukset ja remontit: Rakennus- ja saneeraus Oy/ Heikki Lahtinen 
Paloilmoitinlaitteen huolto: L&T vastaa paloilmoitin laitteen huollosta 
Ateriat: Ateriaali Oy 
Siivousten osalta seuraamme siivouksen tasoa viikoittain ja meillä on käytössä tarkka kuvaus työn laatuvaatimuksista, 
mikäli siinä poikkeamia, otamme yhteyttä palvelun tuottajaan ja sovimme toimenpiteistä millä työn jälki palaa hyvälle 
tasolle. 
Kiinteistöhuollonpalveluista vastaa Lassila & Tikanoja ja jos asiassa huomautettavaa, annan reklamaation palvelun 
tuottajalle. 
Korjausten osalta sovimme jo niitä tilatessa mitä tehdään, miten tehdään ja kuka tarkistaa, että työ tehdyt sopimuksen 
mukaan, tarvittaessa palautetta tekijälle ja sovitaan korjaavat toimenpiteet 
Paloilmaisimen hoidosta on selkeät vastuut ja kirjatut tehtävät, joten niiden seuraaminen on helppoa 
Ateriaaliin annamme palautetta säännöllisesti, mikäli ruoan laatu ei vastaa siitä annettua kuvausta. 
 
 

 

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. 
Kaikkien asukkaiden huoneet käydään tarkistamassa asumisturvallisuuden näkökulmasta neljä kertaa vuodessa ja 
asukkaan terveydentilaa ja vointia seurataan päivittäin. Toimitilantarkastusten yhteydessä tarkastettujen asuntojen 
kunto huomioidaan ja niihin tehdään tarvittavat korjaustyöt. Asukkaan huone pidetään siistinä jatkuvasti 
asumismukavuuden ja infektioiden torjunnan näkökulmasta katsottuna. Koko yksikön riskien kartoitus tehdään 
perusteellisemmin kerran vuodessa mutta sitä täydentää neljännesvuosittain tehtävät toimitilatarkastukset.  
Koko yksikölle järjestetään alkusammutuskoulutus ja harjoitukset kerran kolmeen vuoteen, poistumisharjoituksia 
järjestetään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä.  
Hätäensiapukoulutusta järjestetään asukkaille yksikön sairaanhoitajan toimesta tarvittaessa, joskus on tehty 
yhteistyötä koulujen kanssa ja opiskelijat ovat pitäneet yksikössä ea-harjoituksia asukkaille.  
Kukkolassa sairaanhoitajalla on voimassa oleva EA1 koulutus ja muilla hätäensiapukoulutus joka uusitaan kerran 
kolmessa vuodessa. Yksikön johtaja kirjaa toetutuneet koulutukset ylös. 
Osa yksikön työntekijöistä on saanut AVEKKI- tai MAPA-koulutuksen väkivaltatilanteiden varalle ja yksikössä on omat 
ohjeet näihin tilanteisiin (share-point-kukkola-turvallisuus) 
Yksikössä tehdään yhteistyötä palo- ja pelastusviranomaisten kanssa sekä elintarvikehygienia-asioissa 
terveystarkastajan kanssa 
Palotarkastus tehdään yksikössä vuosittain tammikuussa. Sisäisen palotarkastuksen tekee yksikön johtaja yhdessä 
henkilökunnan kanssa toimitilatarkastusten yhteydessä 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 

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? 
Kukkolassa on luvan mukainen henkilöstömitoitus 0,3 henkilötyövuotta/asukas. Tämä vaatimus täyttyy ja henkilökunta 
koostuu sairaanhoitajista ja lähihoitajista, sekä viikoittain käyvästä siivoojasta ja sekä tarvittaessa käyvästä remontti- 
ja kiinteistöhuollon henkilöstöstä. Kukkolassa on 23 palveluasumisen paikkaa sekä 1 tukiasumispaikka ja talon ollessa 
täynnä henkilöstön määrä on 7 henkilöä ja 1,6 henkilöä avustavissa tehtävissä.  
Henkilöstö ja jaettu työvuoroihin asukastarpeen mukaisesti ja on paikalla klo 7-21 välillä. Pääsääntöisesti 
aamuvuorossa on 2 ohjaajaa, yksi välivuorossa ja yksi iltavuorossa. Viikonloppuisin on yksi työntekijä sekä aamu- että 
iltavuorossa. 
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
Kukkolassa käytetään sijaisia tarvittaessa ja sijaisten käytössä suositaan ensisijaisesti sellaisia henkilöitä jotka 
tuntevat yksikön toimintaperiaatteet ja pystyvät toiminaan myös yksin työvuorossa. Pääsääntöisesti sijaisia käytetään 
sairaslomiin, kesä-ym. muihin lomiin tai äkillisiin muihin tilanteisiin, kuten kuormittavaan asiakastilanteeseen tai 
koulutuspäiviin. 
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
Ensisijaisesti henkilöstön riittävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisella työvuorosuunnittelulla. Yksiköllä on 
periaatteessa aina hyvä tuntityöntekijöiden saatavuus ja Kukkolassa rekrytoidaan aktiivisesti uusia tuntityöntekijöitä, 
harjoittelussa olevat opiskelijat ovat potentiaalisia uusia työntekijöitä yksikköön, joten jokainen opiskelija 
perehdytetään yksikköön hyvin.  
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. 
 
Vakinaisen henkilöstön rekrytointi käynnistyy aina takaisinottovelvoitteen ja tarpeenmäärittelyn kautta. Rekrytointilupa 
saadaan kontrollerilta ja palvelujohtaja varmistaa rekrytoinnin käynnistymisen yksikön johtajalle. Paikka laitetaan auki 
ja hakuajan päätyttyä haastatellaan valitut hakijat, myös yksikön asukkaat osallistuvat haastatteluun ja heidän 
mielipiteensä huomioidaan osana rekrytointiprosessia.  
 
Sijaisten rekrytointi käynnistyy takaisinottovelvoitteen kautta ja lupa rekrytointiin saadaan controllerilta. Haku voidaan 
tehdä sisäisesti tai lehtien ja työvoimatoimisten sivujen kautta tai sijaiset voidaan valita jo olemassa olevista 
tuntityöntekijöistä.  
Uusia sijaisia voidaan rekrytoida koko ajan tuntityöhön ja hyviä keikkalaisia ei voi olla koskaan liikaa reservissä. Tämä 
työ on aktiivista ja käynnissä koko ajan. 
 
Työntekijän kelpoisuus varmistetaan aina todistusten lisäksi TERHIKKI tai SUOSIKKI rekisteristä.  
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien 
soveltuvuus ja luotettavuus? 
 
Osana rekrytointiprosessia hakijalta kysytään suosittelijoita, joilta voi kysyä hakijan tavasta tehdä työtä ja siitä kuinka 
luotettavina he pitävät hakijaa haettavaan työhön. Myös työhistoria kertoo siitä, miten henkilö työhönsä suhtautuu. 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Lasten kassa työskentelyssä tarvitaan rikosrekisteriote, jonka hakija toimittaa työsuhteen alussa esimiehelleen. 
Tartuntatautilain mukaisen soveltuvuuden todistuksen hakija toimittaa heti työsuhteen alussa, jotta hän voi alkaa 
työskennellä yksikössä. 
Huumetestauksesta hakijalle kerrotaan jo hakuvaiheessa ja siihen hänet ohjataan työterveyshuoltoon työsuhteen 
alkuvaiheen aikana.  
 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä 
omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. 
Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista 
asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon 
ammattihenkilölaissa säädetään työntekijöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien 
velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täydennyskouluttautuminen. 
 
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus havaitsemastaan 
epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden 
toteuttamisesta on laadittava toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, 
ettei ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 
 
Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei niin tehdä, 
ilmoituksen tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten 
riskinhallinnan prosessissa epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on 
korjattavissa yksikön omavalvonnan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, 
että se vaatii järjestämisvastuussa olevan tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä 
toimivaltaiselle taholle. 
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. 
 
Perehdytyslomakkeet: 
https://mehilainen.sharepoint.com/:f:/r/sites/hoiva/yksikot/Jaetut%20asiakirjat/Perehdytyskortit?csf=1&e=KwTaSK  
 
 
Tietosuojaseloste: 
https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste  
 
Kun yksikköön tulee uusi työntekijä hän saa ensimmäisenä päivänä perehdytyslomakkeen itselleen ja siihen on 
alustavasti sovittu, kuka toimii hänen perehdyttäjänään minäkin päivänä. Yksikön johtajan vastuulla on antaa 
perehdytysdokumentit uudelle työntekijälle ja perehdyttäjällä ja työntekijällä on vastuu täyttää lomake ja käydä asiat 
läpi. 
 
Koeaika on molemminpuolinen mahdollisuus selvittää työntekijän soveltuvuus kyseiseen tehtävään. Esimies vastaa 
siitä, että koeaikakeskustelut käydään ja kaikki väliarvioinnit on tehty asianmukaisesti. Kaikilla on vastuu tuoda julki 
jos huomaa että jokin asia ei toimi kuten on sovittu jotta siihen voidaan puuttua välittömästi.  
 
Yksikön johtaja tulostaa valmiiksi uudelle työntekijälle tarvittavat perehdytyslomakkeet ja merkkaa työvuorolistaan 
kuka vastaa uuden työntekijän perehdytyksestä, lomakkeiden täyttö ja kuittausten merkkaaminen on työntekijän ja 
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perehdyttäjän vastuulla, kuittaukset on helppo tarkistaa välikeskustelujen yhteydessä ja samalla voidaan palata 
asioihin jos jokin osa-alue on jäänyt vielä kesken tai kokonaan täyttämättä ja läpikäymättä. 
 
Tietosuojaseloste on tämän dokumentin liitteenä 
   
       
 
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 
 
c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 
Koulutusohjelmat ja Koulutuskalenteri 
 
Elbit Skillsin koulutuskalenteriin on koottu tietoa Mehiläisen valtakunnallisista koulutuksista ja yhteistyökumppaneiden 
järjestämistä koulutuksista tarpeen mukaisina. Vuodelle 2021 on tekeillä valtakunnallinen koulutussuunnitelma 
Mehiläisen hoivayksiköille. 
 
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. 
 
 
Kukkolassa tehdään vuosittain päivitetty koulutussuunnitelma johon kerätään yksikön osaamistarpeet ja mietitään 
mitä osaamista tarvitaan ja miten osaamista kartutetaan. Mehiläinen järjestää sisäisesti myös paljon 
täydennyskoulutusta johon osallistutaan tarpeen mukaan. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaalat järjestävät 
koulutuspäiviä eri aihealueista, näihin koulutuksiin osallistutaan sen mukaan, miten ne vastaavat tarvetta. 
Sairaanhoitaja ym. päiviin osallistutaan tarpeen mukaan. Tällä hetkellä yksikön ohjaajat suorittavat muun muassa 
mielenterveys- ja päihdetyön erikoisaamattitutkintoa ja lääkemestaritutkintoa. 
 
Kehityskeskusteluissa tammikuussa käydään jokaisen kanssa keskustelussa myös osaamisen kehittämistarpeet ja 
kiinnostuksen kohteet. Näistä keskusteluista esimies tekee yhteenvedon jonka pohjalta tehdään yksikön 
koulutussuunnitelma. Työntekijät voivat hakea myös oma-aloitteisesti lisä- ja täydennyskoulutukseen ja siihen 
kannustetaan, joihinkin sovittuihin koulutuksiin voi käyttää työpäiviä palkallisena, maksimissaan 10 kpl/vuosi. 
Koulutussuunnitelma painottuu yleensä sellaisen osaamisen kehittämiseen, josta yksikössä on puutetta, tai jonka 
Mehiläisen konserni on päättänyt sen vuoden painopistealueeksi.  
 
Yksikkötasolla poissaoloprosenttia seurataan viikkotasolla viikkoraportilla. esimies seuraa henkilöstötasolla varhaisen 
puuttumisen mallin kautta henkilöstön poissaoloja ja käy keskustelun henkilön kanssa, mikäli yksittäisiä poissaoloja on 
yli neljä tai yksi yhteensä kaksi viikkoa kestävä poissaolo. Tarkoituksena on tukea henkilöstön työssä jaksamista ja 
miettiä yhdessä, miten työyhteisö voi tukea työntekijää jaksamaan työssään paremmin. Yksikön esimies seuraa 
työntekijöiden ammattitaidon kehittymistä ja keskustelee siitä työntekijöiden kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden 
näkökulmasta.  
 
Kehityskeskusteltu käydään kerran vuodessa tammikuussa ja niiden yhtenä sisältönä on työssä jaksaminen ja 
koulutusasiat. Näistä tehdään keskustelussa yhdessä suunnitelma, jonka toteutumista seurataan vuoden aikana ja 
jutellaan siinä edistymisestä.  
 
Kehityskeskustelujen jälkeen tehdään työhyvinvointisuunnitelma sen pohjalta mitä asioita on noussut esiin 
kehityskeskusteluissa, suunnitelman tekoon osallistuu koko työryhmä.  
  



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.4.2 Toimitilat 
Ykköskoti Kukkola toimii kolmessa kerroksessa Hausjärven keskustassa. Asuinhuoneita on kahdessa kerroksessa, 
alakerrassa on yksikön ruokasali, kuntosali ja kokoustiloja. Keskikerroksen kolmessa asunnossa on omat WC-tilat, 
muuten WC-tiloja on joka kerroksessa lähellä asuinhuoneita. Suihkuja on myös joka kerroksessa ja sauna on 
Kukkolan vieressä olevassa rivitalossa. Kaikilla asukkailla on oma lukittava huone. Yhteisiä tiloja Kukkolassa on 
runsaasti. Joka kerroksessa on oma pieni keittiö, jossa voi keittää kahvi/teetä ja lämmittää mikroaterioita. Yläkerrassa 
on myös liesi, jolla voi valmistaa ruokia. Kukkolassa on tukiasuntona yksiö tien toisella puolella sijaitsevassa 
pienkerrostalossa. Tukiasuntoon kuuluu oleskelutilan lisäksi keittokomero sekä suihku/vessa. 
 
Tilojen käytön periaatteet 
Kukkolassa asukkaat sijoittuvat huoneisiin sen mukaan, kuinka paljon kukin tarvitsee tukea. Yläkerrassa asuvat 
nuoret ja omatoimiset asukkaat ja keskikerroksessa asuvat tarvitset pääsääntöisesti enemmän henkilökunnan tukea. 
Huonesijoitteluun vaikuttaa myös asukkaan oma toive. Kaikkia yhteisön tiloja saa käyttää vapaasti, kunhan siivoaa 
omat jälkensä ja jättää tilat siistiksi seuraavaa käyttäjää varten. Sauna on Kukkolan asukkaiden käytössä kaksi kertaa 
viikossa keskiviikkona ja lauantaina.  
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
Kukkolassa on yksi pesutorni yläkerrassa ja kaksi pesutornia alakerrassa asukkaiden käytössä. Osa asukkaista saa 
vahvempaa tukea pyykkihuollon toteutumiseen ohjaajilta siivouspäivien yhteydessä. 
Kukkolassa käy kolme kertaa viikossa siivooja siivoamassa yleiset tilat, asukashuoneet siivooja siivoaa kerran 
viikossa. Asukkaan vastuulla on huolehtia siitä, että vuode on sijattu ja vaatteet pesty sekä tarvittaessa siivota oma 
huone toiseen kertaan viikolla.  
Keskiviikkona Kukkolassa on siivouspäivä. Ohjaajat jalkautuvat vuoroviikoin auttamaan ylä- ja alakertaan asukkaita 
kunkin henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Kukkolaan on tehty selkeät siivousohjeet kaikkien käyttöön ja käytössä 
olevien aineiden käyttöturvallisuus tiedotteet löytyvät toimistosta.  

4.4.3 Teknologiset ratkaisut 
Mehiläisessä 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. 
 
Yksikössä on käytössä palohälytinjärjestelmänä Siemensin palokaappi, jota huoltaa Kauriala Oy, ja sen toiminta 
testataan kerran kuukaudessa, siitä tehdään merkintä kaavakkeeseen joka on turvallisuuskansiossa, palokaapin 
käyttöohjeen kanssa. Vastuuhenkilönä on Eeva Haukka. Käyttöohjeet ovat turvallisuuskansiossa toimiston hyllyssä 
 
Toimistossa on murtohälytin, joka laitetaan päälle yöksi ja se testataan kerran kuukaudessa, vastuuhenkilönä Päivi 
Kuusinen. Käyttöohjeet ovat turvallisuuskansiossa toimiston hyllyssä. 
 
Yksikössä on sairaanhoidollisten laitteiden rekisteri, jonka ylläpitämisestä vastaa sairaanhoitaja Päivi Kuusinen. 
 
Laitteiden käytön opastuksesta vastaa Päivi Kuusinen. Jokaisen uuden työntekijän perehdytykseen kuuluu 
turvallisuusasioihin perehdytys, joka kirjataan perehdytyssuunnitelmaan. 
  
 
Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen 
varmistetaan? 
Asukkailla ei ole käytössä henkilökohtaisia turva- tai kutsulaitteita. 
 
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 
 
Tarvittaessa Päivi Kuusinen, paivi.kuusinen@mehilainen.fi, 040-7161483 
 

mailto:paivi.kuusinen@mehilainen.fi


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 
Yksikössä on käytössä seuraavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet: 
Kolme verenpainemittaria, jotka kirjattu laiterekisteriin 
Verensokerimittari, joka kirjattu laiterekisteriin 
Kuumemittareita, ei rekisteröity 
Alkometri, joka kirjattu laiterekisteriin 
Happisaturaatiomittari, joka kirjattu laiterekisteriin 
 
Tarvikkeiden hankinnasta vastaa yksikön johtaja yhdessä henkilökunnan kanssa hankintajärjestelmän ohjeistuksen 
mukaan, käytön opastaa joko laitetoimittaja tai laitteen hankkija ja huoltoon laite lähetetään laitteen valmistajan 
huoltoliikkeeseen. 
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen 
ja huollon asianmukainen toteutuminen? 
 
Apuvälineitä hankitaan tarpeen mukaan Oitin tai Riihimäen terveysasemalta tai asukkaan omasta kotikunnasta, mikäli 
kyseessä isompi ja kalliimpi apuväline. Käyttöopastus välineisiin saadaan apuvälinelainaamosta, josta myös annetaan 
ohjeet, missä apuväline huolletaan. Tieto asioista kirjataan asukkaan kansioon asukastietojärjestelmään. 
     
 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset 
vaaratilanneilmoitukset? 
 
      
 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
Sairaanhoitaja Päivi Kuusinen, paivi.kuusinen@mehilainen.fi, 040-7161483 
 

mailto:paivi.kuusinen@mehilainen.fi


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5) 
Tietoturvan ja -suojan omavalvontasuunnitelma https://mehilainen.ims.fi/servlet/doc/5113/approved/file  
 
Tietoturvaohje https://mehilainen.ims.fi/servlet/doc/5063/approved/file  
 
Prosessikuvaus tietosuojaloukkausten ilmoittamisesta 
https://mehilainen.ims.fi/spring/document/6393/approved/with_frames 
 
Mehiläisen sosiaalipalveluiden tietosuojaseloste https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-
tietosuojaseloste  
 
Kaikki tietojärjestelmien ja sovellusten käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia ja niitä ei saa koskaan 
luovuttaa sivullisille. Kaikki tunnukset eri tietojärjestelmiin hakee yksikön johtaja palveluportaalin kautta, 
asukastietojärjestelmä Domacareen hän antaa tunnukset itse. Henkilön työsuhteen päättyessä, tunnukset pyydetään 
poistamaan samalla lomakkeella, jolla työsuhde päätetään. Asukastietojärjestelmän tunnukset yksikön johtaja käy 
passivoimassa ja poistaa ne.  
 
Sosiaalihuollon asiakkuus on salassa pidettävää tietoa, joten asukkaan nimi ei saa näkyä ilman lupaa yksikössä 
vieraileville tai hoitoon osallistumattomille.  
Kunnan sijoittaman asukkaan rekisterinpitäjä on kunta ja se päättää asukkaan asiakaskertomustietojen 
luovuttamisesta. Jos asukas haluaa nähdä omat tietonsa, meillä on siitä ilmoitusvelvollisuus kunnan 
sosiaalityöntekijälle. Asukkaan tietoja ei saa luovuttaa läheisille, vaikka siihen olisi asukkaan lupa ja viranomaisten 
pyytäessä tietoja meidän on pyydettävä tieto siitä minkä lain nojalle he tietoa pyytävät. Asiasta informoidaan myös 
kunnan työntekijää.  
 
Kaikista tietojen luovuttamisesta ja perusteesta tehdään kirjaus asukastietojärjestelmään. 
Yksityisasukkaan kohdalla Mehiläinen toimii rekisterin pitäjänä ja siten päättää tietojen luovuttamisesta. 
 
Asukkaan henkilötunnuksia tai arkaluonteisia tietoja ei pääsääntöisesti välitetä sähköpostilla. Jos sähköpostia 
joudutaan esim. kunnan vaatimuksesta käyttämään, käytetään aina salattua sähköpostia. Ohje löytyy Mehinetistä. 
 
Asukkaiden kuvaaminen on pääsääntöisesti kielletty, jos kuitenkin kuvataan, siihen tarvitaan asukkaan kirjallinen lupa 
ja varmistus, siitä että asukas ymmärtää luvan merkityksen.  Asukkaan kuvien käyttö sosiaalisessa mediassa tai 
nettisivuilla vaatii aina asukkaan kirjallisen kuvakohtaisen luvan. Henkilökunnan on varmistettava että asukas 
ymmärtää kuvien käyttötarkoituksen. Asukas voi perua luvan koska tahansa.  
 
Asukkaan hoidon päätyttyä asukkaasta syntyneet kirjalliset ja asiakastietojärjestelmään syntyneet tiedot lähetetään 
sijoittavan kunnan edustajalle ja sen jälkeen ne poistetaan asiakastietojärjestelmästä ohjeen mukaan. 
 
Jokainen yksikön työntekijä on allekirjoittanut salassapito- ja vaitiolositoumuksen työsuhteen alussa ja suorittanut 
tietosuoja-asioita koskevan tentin hyväksytysti. Jokaisen kanssa käydään perehdytyksessä läpi tietosuojaan liittyvät 
kysymykset ja niistä on saatavana ajantasainen tieto Mehinetin sivujen kautta. Käymme yksikön 
henkilökuntapalaverissa läpi nämä asiat aina kun yksikköön tulee uusia työntekijöitä ja samalla kaikki saavat kertauksen 
asioista.  
Yksikön johtaja seuraa työntekijöiden tietosuojaohjeiden noudattamista ja puuttuu asiaan heti jos huomaa siinä 
puutteita, keskustelee asianomaisen kanssa ja käy ohjeistuksen läpi henkilökohtaisesti. 
Kirjaamiseen liittyvä ohjeistus käydään läpi aina uuden työntekijän kanssa. Kirjaamiskäytännöistä keskustellaan ajoittain 
henkilöstöpalaverissa ja sovitaan kirjaamiskäytännöt yksikköön. 
Yksikön johtaja seuraa kirjaamista ja puuttuu asiaan, jos siinä on puutteita. Tarvittaessa hän keskustelee asianosaisen 
kanssa ja kertaa kirjaamisohjeen sisällön sekä sopii, miten kirjaamisen kehittymistä seurataan. Jos toistuvasti 
ohjaamisesta ja muistuttamisesta huolimatta kirjaaminen ei palaa sille asetettuun tavoitteeseen asiaan palataan 
uudelleen ja mietitään, miten asiaan saadaan muutos. 
 
Tietosuojavastaava: Kim Klemetti, kim.klemetti@mehilainen.fi 
 
Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet www.tietosuoja.fi  

https://mehilainen.ims.fi/servlet/doc/5113/approved/file
https://mehilainen.ims.fi/servlet/doc/5063/approved/file
https://mehilainen.ims.fi/spring/document/6393/approved/with_frames
https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste
https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste
http://www.tietosuoja.fi/


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
Mehiläisen hoivapalveluiden tietosuojaseloste:  
 
https://www.mehilainen.fi/rekisteriseloste/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste  
 
 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
(lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista:  
 
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf  
 
Ohje salatun sähköpostin käyttöön:  
 
https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/tietohallinto/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5DAE9811-BF41-
49C4-A313-
994EB71983CA%7D&file=Salatun%20s%C3%A4hk%C3%B6postin%20l%C3%A4hett%C3%A4minen.docx&action=d
efault&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1  
 
Yksikön johtajan ja jokaisen työntekijän velvollisuus on ilmoittaa, jos huomaa puutoksia ohjeiden noudattamisessa, 
niistä tehdään Haipro-poikkeama ja se käsitellään yksikössä. Rikkomuksiin puututaan ja keskustellaan, sovitaan 
seuranta ja jos rikkeet toistuvat voivat ne johtaa jopa työsuhteen purkuun.  
 
b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä 
perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvä perehdytysohjeistus ja käytännöt löytyvät sähköisestä 
toiminnanohjausjärjestelmästä ja ne ovat osa työntekijän perehdytysohjelmaa, jonka kaikki työntekijät käyvät läpi. 
Moodlessa on koko henkilöstölle pakollinen tietosuojakoulutus ja tentti, jonka jokaisen rekrytoidun tulee käydä ja 
hyväksytysti suorittaa ensimmäisen kuukauden aikana. 
 
Yksikön johtajalla on vastuu seurata henkilöstön toimintaa ja puuttua heti huomatessaan virheitä käsittelyssä. Jos 
rikkeitä havaitaan seuraa asiasta keskustelu, seurannan sopiminen ja tenttien uusita. Koko yksikkö osallistuu 
täydennyskoulutukseen ja muutenkin tietoturvaohjeet ja henkilötietojen käsittely sisältyy henkilöstön kokouksissa 
käsiteltäviin aiheisiin vähintään kerran vuodessa tarvittaessa useammin. 
    
 
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain 
rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
   Toimistossa perehdytyskansiossa ja keskikerroksen ilmoitustaululla.     
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
      Kim Klemetti, kim.klemetti@mehilainen.fi 
 
 
 

 

https://www.mehilainen.fi/rekisteriseloste/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/tietohallinto/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5DAE9811-BF41-49C4-A313-994EB71983CA%7D&file=Salatun%20s%C3%A4hk%C3%B6postin%20l%C3%A4hett%C3%A4minen.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/tietohallinto/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5DAE9811-BF41-49C4-A313-994EB71983CA%7D&file=Salatun%20s%C3%A4hk%C3%B6postin%20l%C3%A4hett%C3%A4minen.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/tietohallinto/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5DAE9811-BF41-49C4-A313-994EB71983CA%7D&file=Salatun%20s%C3%A4hk%C3%B6postin%20l%C3%A4hett%C3%A4minen.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/tietohallinto/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5DAE9811-BF41-49C4-A313-994EB71983CA%7D&file=Salatun%20s%C3%A4hk%C3%B6postin%20l%C3%A4hett%C3%A4minen.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
mailto:kim.klemetti@mehilainen.fi


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamisesta. 
 
   Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamisesta. 
 
Yksikön toimintaa kehitetään saatujen palautteiden käsittelyn jälkeen. Niistä tehdään yhteenvetoja jotka käydään läpi 
yksikön palavereissa ja sovitaan kehittämiskohteet, jaetaan vastuut ja aloitetaan kehittämistoimet, niitä seurataan 
sovitulla tavalla ja arvioidaan yksikön palaverissa.  

    
 
 

 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 
Oitti 26.3.2021 
 
Allekirjoitus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

11 TILAAJAN KANSSA SOVITUT LISÄYKSET TAI LIITTEET 
OMAVALVONTASUUNNITELMAAN  
 

Tilaajalta ja valvontaviranomaisilta tulleet lisäyspyynnöt tai listaus omavalvontasuunnitelman liitteenä olevista 
asiakirjoista.  
 
 
 
 
 

 
 
 
      
 

  



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 

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/oppaat/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/e8b14a48-fc78-4ac4-
b9ca-4dd6a85a789b 
 
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf
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 TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 
 
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran 
antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tuli voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat 
asiakokonaisuudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka 
toteutuvat palvelun käytännössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä 
kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä siinä olevat ohjaavat tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa 
Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva 
omavalvontasuunnitelma. 
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