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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

Ykköskoti: Ykköskoti Tulimäki 

LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 

Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on 
laadittu Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti, joka tuli voimaan 1.1.2015. Lomake 
kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa 
omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytännössä. Erilliseen 
ohjeeseen 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. 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksiköiden lisäksi sosiaalihuollon tukipalveluille ja 
sosiaalityön palveluille, kuten lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyvien palvelut sekä 
mielenterveys- ja päihdepalvelut. 

 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi Ykköskodit ja Onnikodit Oy    

Y-tunnus 2099743–4  

Kunta  

Kunnan nimi: Hämeenlinna      

Kuntayhtymän nimi Kanta-Häme      

Sote-alueen nimi Kanta-Häme      

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Ykköskoti Tulimäki       

Katuosoite Hultinkatu 10       

Postinumero 13210   Postitoimipaikka Hämeenlinna   

Sijaintikunta yhteystietoineen Hämeenlinna     

Hultinkatu 10, 13210 Hämeenlinna      

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

https://www.valvira.fi/-/maarays-1-2014-yksityisten-sosiaalipalvelujen-ja-julkisten-vanhuspalveluiden-omavalvontasuunnitelmasta
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Tehostettua palveluasumista 20 paikkaa ja palveluasumista 10 paikkaa mielenterveyskuntoutujille
        

Esimies Jaana Kukko     

Puhelin 040 6257097  Sähköposti jaana.kukko@mehilainen.fi 

 

 

Toimintalupatiedot  

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa 
harjoittavat yksiköt) 29.5.2020      

Palvelu, johon lupa on myönnetty: Tehostettu palveluasuminen   
  

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Rekisteröintipäätöksen ajankohta 29.5.2020     

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ostopalvelujen tuottajat 
Apteekki: Hämeenlinnan Tori-apteekki   
Kiinteistönhuolto: Lassila@ Tikanoja  
Elintarvikkeet; Meira Nova Oy  
Vaihtomatot ja käsipyyhkeet; Lindström Oy  
Jätehuolto: Lassila @Tikanoja Oy  
Asiakastietojärjestelmän ylläpito ja tuki: Invian Oy  
Vartiointi: Securitas Oy 
Siivous: Tuula Sivonen Oy 
 
Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen 
palvelujen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

Ostopalveluntuottajalta vaaditaan tilaajavastuuraportti ja yksikkö käyttää Mehiläisen eri osa-
alueiden asiantuntijatahoja laadun varmistamiseksi. Lisäksi Yksikönkäytössä on oma Mehiläisen 
laatuseuranta.        

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

 Kyllä  Ei  
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palvelua tuotetaan. Toiminta-ajatuksen tulee perustua 
toimialaa koskevaan lainsäädäntöön. Keskeiset sosiaalihuollon palvelua ohjaavat lait ovat 
sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä erityislakeina 
lastensuojelu- ja vammaispalvelulaki sekä laki kehitysvammaisten erityishuollosta, mielenterveys- ja 
päihdehuoltolaki ja vanhuspalvelulaki. 

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus? 

 

Ykköskoti Tulimäki tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille, joiden 
toimintakyvyn haasteet edellyttävät pitkäkestoisempaa ja pysyväisluonteisempaa kuntoutusjaksoa 
toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä itsenäisen arjessa selviytymisen tueksi ja perustaksi. Ykköskoti 
Tulimäki tarjoaa tehostettua palveluasumista niille, jotka tarvitsevat tukea ympäri vuorokauden.  
Asumisessa ja kuntoutuksessa sovelletaan yhteisökuntoutuksen periaatteita. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 

Sosiaalihuollon palveluiden tulee toteuttaa sosiaalihuollon lainsäädännön keskeisiä periaatteita. 
Palveluiden tulee edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää 
eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja 
laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet, edistää 
asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. 

Arvot liittyvät läheisesti myös työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, 
kun laki ei anna tarkkoja vastauksia käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Arvot kertovat 
työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne. 
Toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön/palvelun tavoitteita ja asiakkaan asemaa 
yksikössä/palvelussa. Toimintaperiaatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, 
perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintaperiaatteet muodostavat 
toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaamisessa.  

Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet ovat osa omavalvontasuunnitelmaa ohjaten 
omavalvonnan toimeenpanoa. 

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet? 

  
Toimintaa ohjaavat Mehiläisen arvot, jotka muodostuvat neljästä arvoparista:  
  
Tieto ja Taito  
 

• Mehiläinen on vahvasti sitoutunut korkeaan ammatilliseen osaamiseen. Henkilöstön 
osaamisesta ja ammattitaidosta huolehtiminen alkaa rekrytointiprosessista, jatkuen 

https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf
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henkilöstön kouluttamiseen ja säännöllisen osaamisen ja kehitystarpeiden arviointiin, 
esimiestyön ja johtamisen kehittämistä unohtamatta.  
• Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:ssä sovelletaan toimiviksi koettuja ja tutkittuja 
menetelmiä ja meillä on sertifioitu laatujärjestelmä ISO/DIS 9001 ja 14001 mukaisesti. 
Laadun arviointi ja kehittäminen on jatkuvaa.  
• yksikössä vaaditaan mielenterveys- ja päihdetyön sekä somaattisen perushoidon 
osaamista. Henkilöstölle tarjotaan säännöllistä täydennyskoulutusta, käymme 
tutustumassa muissa vastaavissa yksiköissä ja työryhmälle on järjestetty säännöllinen 
työryhmätyönohjaus. Työntekijöiden osaamista ja kehittymistä sekä koulutustarpeet 
arvioidaan vähintään kerran vuodessa pidettävin yksilökehityskeskusteluin.   
• yksikön toimintaa ohjaavan lainsäädännön muutoksista ja 
viranomaisvaatimuksista/ohjeista tiedotetaan ja keskustellaan säännöllisesti 
viikoittaisissa henkilöstöfoorumeissa ja Mehiläisen intranet-sivustolla   
• yksikön toimintamalleja tarkastellaan ja kehitetään viikoittaisissa 
henkilöstöfoorumeissa ja 2 kertaa vuodessa         pidettävissä kehittämispäivissä, lisäksi 
teemme käyntejä muihin Mehiläisen vastaaviin yksiköihin   toimintatapojen 
vertailemiseksi. Yksikön toimintaa johtavat yksikön johtaja ja tiimivastaava Mehiläisen 
arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Yksikössä toimii henkilökunnan 
keskuudestaan valitsema turvallisuusvastaava  
 
 

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. Asukkaan tukena ollaan 
esim. terveydenhuollon käynneillä silloin, kun asukas niin haluaa ja hänen vointinsa sitä 
vaatii  
• asukkaiden kuntoutustavoitteet laaditaan yhteistyössä asukkaan, hänen läheisensä ja 
kuntatahon kanssa, ja heidän saama palvelu toteutetaan asukkaan henkilökohtaisten 
tarpeiden ja toimintakyvyn vajeiden pohjalta, Asukas siirtyy tarvittaessa vähemmän tukea 
tarjoaviin palveluihin heti, kun hänen kuntoutumisensa on edennyt tähän vaiheeseen. 
Asukas kohdataan aina kunnioittavasti ja arvostavasti.    
• asukkaan kuntoutumissuunnitelma sekä hänen kuntoutumisensa edistyminen ja 
päivittäisseuranta kirjataan asiakasrekisteriohjelmaan, ja kuntien sosiaalityöntekijät 
seuraavat säännöllisin käynnein asukkaan kuntoutumisen edistymistä. Yksikön 
toiminnan laatua seurataan vähintään kolmen kuukauden välein tehtävin asukas-/läheis-
/henkilöstöpalautteiden pohjalta  

  
• yksikössä pyritään aina valitsemaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavat 
tuotteet ja palvelut, jätteen määrään kiinnitetään huomiota ja jätteen lajittelu ja kierrätys 
ovat osa päivittäistä toimintaa.   
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Kumppanuus ja yrittäjyys  
 

• Toimintamme rakentuu yhteistyölle asukkaiden, heidän läheisten ja palvelun tilaajan 
kanssa. Palveluita suunnitellaan ja kehitetään yhdessä kaikkien hoivaan osallistujien 
kanssa. Hyödynnämme aktiivisesti ympäristön palveluita ja toimintamahdollisuuksia 
tuomaan lisäarvoa asiakkaittemme arkeen.  
• luomme ja ylläpidämme yhteishenkeä ja teemme hyvillä mielin töitä yhdessä, yhteisen 
tavoitteen ja korkean asiakastyytyväisyyden eteen.   
• teemme tiivistä yhteistyötä tilaajan, läheisten ja verkostojen sekä asukkaiden kanssa, 
pidämme säännöllisiä tapaamisia ja pidämme yhteyttä puhelimitse/sähköpostitse 
yhteistyötahojen kanssa. Asukkaiden läheisille pidämme kesällä kesäjuhlan ja joulun alla 
puurojuhlan. Lisäksi kaksi ohjelmallista läheisten päivää vuodessa.  Läheiset ovat 
mahdollisuuksien mukaan mukana asukkaiden kuntoutuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa.    
• alihankkijoiden käyttö suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä ja palautetta annetaan puolin 
ja toisin. Asukkaiden kuntoutuksessa käytetään mahdollisimman paljon hyödyksi 
Hämeenlinnan ja lähialueiden palveluja (perusterveydenhuollon/ erikoissairaanhoidon 
palvelut, liikuntaryhmät, saunamökit. lähikaupat).  

 
 
Kasvu ja Kehittäminen  
 

• Kasvu ja kehitys tarkoittaa Mehiläisessä myös muita kuin taloudellisia tavoitteita.  
• kasvu ja kehitys tarkoittaa muun muassa jatkuvaa uusien ja parempien toimintamallien 
etsimistä, jotta voimme entistä paremmin vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin. 
Palautteen hyödyntämistä, yhteistyötä tilaajan kanssa henkilöstön toiminnan tehokkuutta 
ja ammattilaisten / työryhmien henkilökohtaista kasvua ja kehitystä.  
• asukkaiden kuntoutuksessa otamme huomioon asukkaan voinnin vaihtelut. Asukkaalle 
annetaan hänen kykyjensä mukaisia vastuita ja tehtäviä niin, että niistä ei synny 
kuitenkaan liian suurta taakkaa asukkaalle   
• yksikön toimintaa ja palveluita kehitetään säännöllisesti vastaamaan asukkaiden 
muuttuvia tarpeita, ympäristöstä tulevien muuttuvien tekijöiden mukaisesti, tilaaja- ja 
yhteistyötahojen tarpeita ja toiveita kartoitetaan säännöllisellä yhteydenpidolla ja 
toimintaa pyritään muokkaamaan tämän mukaisesti, toiminnan laatua seurataan 
jatkuvasti (asukkaan, läheisten ja yhteistyötahojen palautteet, laatuindeksi, poikkeamat)   

 
 
Teemme asioinnin kanssamme helpoksi, palvelemme kokonaisvaltaisesti ja kohtaamme 
jokaisen asiakkaan yksilöllisesti.  
 
Kansallinen lainsäädäntö:  
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/mehinet-yhtio/sitepages/Toimintaa-ohjaavat-lait-ja-
viranomaism%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset.aspx   
 
 

 



  
 
 
 
 
 
  

YKKÖSKOTI TULIMÄKI           OMAVALVONTASUUNNITELMA 
2022 

 JARI KOSKISUU/ VALVIRA MALLIN POHJALTA 

 

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien riskien tunnistaminen on omavalvontasuunnitelman ja 
omavalvonnan toimeenpanon lähtökohta. Ilman epäkohtien tunnistamista ei asiakas- ja 
potilasturvallisuusriskejä voi ennalta ehkäistä eikä toteutuneisiin epäkohtiin puuttua 
suunnitelmallisesti. Omavalvonta perustuu riskienhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja 
mahdollisia epäkohtien uhkia tulee arvioida monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun 
näkökulmasta.  

Riskit voivat aiheutua esimerkiksi riittämättömästä henkilöstömitoituksesta tai toimintakulttuurista, 
jossa avointa turvallisuuskulttuuria ei tueta riittävästi. Riskejä voi aiheutua fyysisestä 
toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet) ja toimintatavoista kuten esimerkiksi 
perusteeton asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tai asiakkaiden keskinäisestä 
käyttäytymisestä. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskienhallinnan edellytyksenä 
on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän 
omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset 
työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. 
Riskienhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien 
poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, 
raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Esimiehen vastuulla on henkilöstön riittävä perehdytys 
erityisesti toiminnassa asiakas- ja potilasturvallisuuteen kohdistuviin riskeihin. 

Riskienhallinnan työnjako 

Johdon ja esimiesten tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä 
siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan 
turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Esimiehillä on päävastuu 
myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. 
Riskienhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason 
ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttamiseen.  

Riskienhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta 
vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja 
laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan 
hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
kehittämiseen. 

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72811
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Riskienhallinnan prosessi on käytännössä omavalvonnan toimeenpanon prosessi, jossa 
riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Riskien hyvä hallinta perustuu kokonaisvaltaiseen toiminnan arviointiin, jonka avulla parannetaan 
ja kehitetään toiminnan turvallisuustasoa. Arvioinnin toteuttaminen vaatii jatkuvaa toiminnan 
seuraamista, kehittämistä ja riskien kartoittamista. Toimintaamme liittyvät mahdolliset riskit: 

- Asukkaan palveluun liittyvät riskit 
- Toimintaohjeet poikkeustilanteiden varalla (sähkö- ja vesikatkot, palo- ja 

poistumisturvallisuus) 
- Lääkehoitoon liittyvät riskit (lääkehoidon riskien arviointi lääkehoitosuunnitelmassa) 
- Henkilöstöön liittyvät riskit (sijaiset, äkilliset sairastapaukset, henkilöstön saatavuuteen 

liittyvät riskit) 
- Asumiseen ja toimintaympäristöön liittyvät riskit 

 

Riskien tunnistaminen 

Riskienhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet 
tunnistetaan. 

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat 
ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus? 

Viikoittaisessa omavalvontakyselyssä tarkistetaan mm. hoito- ja kuntoutussuunnitelmien 
ajantasaisuus, lääkelupien tilanne, kirjaamisen frekvenssi, kirjaaminen omilla tunnuksilla, 
poikkeamien kirjaaminen. Viikoittaisessa tiimissä käsitellään esille tuodut epäkohdat.  

 

Yksikön johtaja vastaa siitä, että koko työryhmä tietää oman roolinsa riskienhallintaprosessissa ja 
on perehtynyt omavalvontasuunnitelmaan ja turvallisuusasiakirjoihin. Koko työryhmä osallistuu 
riskien ja vaarojen arviointiin, omavalvontasuunnitelman päivityksiin, turvallisuuskävelyyn ja 
turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamista ja vaaroista. He 
sitoutuvat töihin tullessaan Mehiläisen toimintaperiaatteiden noudattamiseen, jossa yhtenä kohtana 
on sitoutuminen sellaisiin toimintatapoihin, joilla tunnistettuja riskejä hallitaan.   
  

Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riski? 

  
Yksikössä on käytössä laatukysely, jonka tekevät asukkaat ja omaiset vähintään kerran 
kuukaudessa. Asukas ja /tai omainen voi myös tuoda suoraan havaitsemansa epäkohdat yksikön 
johtajalle. Epäkohdista voi myös antaa palautetta keskusteluissa, verkostopalavereissa sekä 
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nimettömänä yksikön nettisivujen yhteydenottolomakkeella.    
     

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja 
raportointi. Vastuu riskienhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun 
tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien 
käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. 
Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista 
informoidaan korvausten hakemisesta. 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 

Läheltä piti-tilanteista kirjataan poikkeamailmoitus, joka käsitellään seuraavassa 
henkilöstöfoorumissa (pidetään viikoittain). Tilanne käsitellään: mitä tapahtui, mitkä olivat 
tapahtumaan vaikuttaneet olosuhteet, oliko tapahtumassa jotakin, miten läheltä piti-tilanne voidaan 
estää, tehdään tarvittaessa toimintasuunnitelma ja –ohje tapahtuman ehkäisemiseksi 

Toteutuneet riskit 

- lääketurvallisuus: lääkkeenjaossa dosetteihin tai annostelussa asukkaalle (lääkkeenjaon      
tuplatarkistus, tärkein tarkistus ennen asukkaalle jakoa  

- asukasturvallisuus: kaatumiset, asukkaiden välinen sanallinen riita/fyysisen käsiksi käyminen 

- työturvallisuus: aggressiiviset asukkaat, pistotapaturmat 

- tietoturva 

- riittävän vakavista toteutuneista riskeistä tiedotetaan palvelujohtajalle ja yksikönjohtajalle 

- jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asukasta tai omaista 
informoidaan korvausten hakemiseen. 

 

Korjaavat toimenpiteet 

Laatupoikkeamien, epäkohtien ja läheltä piti -tilanteiden sekä haittatapahtumien varalle määritellään 
korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
muun muassa tapahtumien syiden selvittäminen ja niihin perustuen menettelytapojen muuttaminen 
turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään kirjaukset omavalvonnan seuranta-
asiakirjaan. 

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen:  

Henkilökunta tekee poikkeaman. Poikkeamat käsitellään viikoittaisessa henkilöstöpalaverissa ja 
sovitaan korjaavat toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Jos henkilöstöön kuuluva jättää 
noudattamatta toimintaohjetta, toimintaohje kerrataan koko henkilöstön kanssa. Toimintaohjeen 
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noudattamatta jättämisen tullessa ilmi asiasta keskustellaan, käydään ohje uudelleen läpi, sovitaan 
seurannasta ja siitä, milloin arvioidaan, onko tilanne korjaantunut. Jos toimintaohjetta jätetään 
noudattamatta seurannasta huolimatta, voidaan asianomaiselle antaa asiasta varoitus ensin 
suullisena, sitten kirjallisena tai viime kädessä purkamalla työsuhde. 

 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan 
henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Korjaavista toimenpiteistä ja muutoksista tiedotetaan viikoittaisissa henkilöstöfoorumeissa, 
asukkaiden viikoittaisessa yhteisökokouksissa, sähköpostein, kirjataan tarvittaessa 
asukastietojärjestelmään. Muistiot ja toimintaohjeet tallennetaan Ykkösnettiin, josta jokainen 
työntekijä pääsee ne katsomaan. Viime kädessä jokaisella työntekijällä on vastuu lukea 
kokousmuistiot, jotta saa tarvittavan informaatioon. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön/palvelusta vastaavan esimiehen ja 
henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. 
Omavalvonnan suunnitteluun voivat osallistua myös asiakkaat mahdollisuuksiensa mukaan: Hyvän 
käytännön malli on esimerkiksi Lastensuojelun keskusliiton hankkeessa kehitetty Meidän oma 
valvontasuunnitelma – Opas nuorten osallisuutta tukevaan omavalvontatyöhön lastenkodeissa. 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Jaana Kukko, Maija-Leena Linkomaa, Miia Vimpari, Mika Karppinen, Maarit Lähteenmäki, Minna 
Eloranta       

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Jaana Kukko, jaana.kukko@mehilainen.fi, 040 6257097   
     

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 

 

 

 

 

https://www.lskl.fi/julkaisut/meidan-oma-valvontasuunnitelma-opas-nuorten-osallisuutta-tukevaan-omavalvontatyohon-lastenkodeissa/
https://www.lskl.fi/julkaisut/meidan-oma-valvontasuunnitelma-opas-nuorten-osallisuutta-tukevaan-omavalvontatyohon-lastenkodeissa/
mailto:jaana.kukko@mehilainen.fi
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Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa ja aina kun toiminnassa tapahtuu 
laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia    
    

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että 
asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua 
siihen. 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Aulan lipaston päällä olevassa kansiossa sekä johtajan huoneessa olevassa viranomaismapissa 

        

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, 
läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys 
voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat 
toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. 
Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, 
sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn 
heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, 
heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään 

Palveluntarpeen arviointi toteutuu asiakkuuden aikana yksikössämme 1 kk mittaisen arviointijakson 
aikana, arviointijakso toteutetaan sitä varten laaditun suunnitelman mukaisesti 

- yhteistyötahoina palvelun tilaaja, asiakasta hoitaneet/kuntouttaneet perusterveydenhuollon 
tai erikoissairaanhoidon yksiköt, päihdehuollon yksikkö  

- mittarina käytetään RAI-CMH tai TUVA mittaria. Tästä saatavaa yhteenvetoa käytetään 
taustana kuntoutussuunnitelmalle.  

- Asukkaan palveluntarvetta arvioidaan vähintään puolivuosittain 

Näiden pohjalta määritellään yhdessä kuntoutujan kanssa tavoitteet ensimmäiseen 
kuntoutussuunnitelmaan ja myöhemmälle asumispalvelulle sekä jatkosuositukset.   
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Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 

 

Ennen asukkaan sijoittumista palvelun tilaaja ja yksikön johtaja/tiimivastaava on yhteydessä 
asiakkaaseen ja hänen luvallaan hänen omaisiin/läheisiin. 

Asumisen alkuvaiheessa asukkaalle ja hänen omaisilleen /läheisilleen kerrotaan, mitä arviointi 
sisältää, asukasta haastatellaan ja havainnoidaan (perustuen RAI-CMH tai TUVA mittariin), 
selvitetään hänen vahvuutensa ja palveluntarpeeseen vaikuttavat asiat, hänen omaisiaan/läheisiään 
haastatellaan.       
  

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai 
kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan 
elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma 
on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua asiakas/palvelusuunnitelmaa ja jolla viestitään 
muun muassa palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. Hoito- 
palvelu- tai kuntoutussuunnitelman toteutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa ja palvelussa 
riippuu ennen kaikkea työntekijöiden hyvästä perehdyttämisestä. Hoito- ja palvelusuunnitelmien 
päivittämiseen ja suunnitelman toteutumatta jääminen on myös asiakasturvallisuuteen liittyvä riski. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 3a luvussa säädetään, että 
erityishuollossa olevan henkilön palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattava toimenpiteet, joilla 
tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. 
Suunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuuden kuukauden välein, ellei se ole 
ilmeisen tarpeetonta. Lain 42a §:ssä on säädetty palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjattavista asioista. 

Vanhuspalvelulain 16 §:n mukaan iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava 
suunnitelmaan. 

Keskeinen omavalvonnan toimeenpanossa sovittava asia on, miten varmistetaan 
palvelusuunnitelman toteutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa/palvelussa. 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seurataan?  

Hoiva- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan palvelutarpeen arviointijakson perusteella 1kk kuluessa 
asukkaan tulosta yksikköön (mukana asukas, hänen omaisensa/läheisensä, asukkaan 
omaohjaajan, palvelun tilaajan edustaja ja tarvittaessa muun yhteistyötahon edustaja).  

Hoiva- ja kuntoutussuunnitelma tehdään yksilöllisesti asukkaan palvelun tarve ja hänen 
voimavaransa huomioiden. Suunnitelma sisältää konkreettiset tavoitteet ja keinot/menetelmät, joilla 
asukkaan kuntoutumista edistetään, yhteiset sopimukset, osallistuminen sosiaaliseen 
kuntoutukseen, sekä tavat ja aikataulu, joilla suunnitelman toteuttamista seurataan.  
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Hoiva- ja kuntoutussuunnitelmasta nousevat tavoitteet ovat pohjana asukkaan hoivan 
päivittäiskirjauksessa asiakastietojärjestelmään (Domacare), ja hoiva- ja kuntoutussuunnitelman 
toteutumista seurataan omaohjaajan toimesta. Yksikön johtaja ja tiimivastaava seuraavat kirjausten 
toteutumista.        

Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asiakaan näkemys 
tulee kuulluksi?  

Mietitään yhdessä asukkaan kanssa eri vaihtoehtoja. Peilataan aikaisempiin kokemuksiin ja 
mielenkiinnon kohteisiin ja onnistumisen kokemuksiin.    
    

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen 
mukaisesti? 

Asukkaan hoito ja kuntoutussuunnitelma käydään läpi kuukauden kuluessa yksikön 
henkilöstöfoorumissa.      
  

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. Asiakkaalla tulisi mahdollisuuksien mukaan olla esimerkiksi mahdollisuus esittää 
toiveita myös siitä, kuka häntä avustaa sukupuolisensitiivisissä tilanteissa. (Apulaisoikeuskanslerin 
ratkaisu (OKV/1/50/2018), Vammaispalvelujen käsikirja). 

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

Henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus sekä oikeus yksityiselämään kuuluvat asiakkaiden 
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.  

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden toteutuksessa ei käytetä rajoitustoimenpiteitä 
muutoin, kun turvallisuusperusteisesti poikkeustilanteissa. Jos asukkaan terveydentilan tai vamman 
vuoksi on olemassa riski siihen, että asukas vahingoittaa itseään tai toisia tai asettaa itsensä 
vaaraan, voidaan määräaikaisella lääkärinlausunnolla yhdessä tilaajan ja asukkaan tai hänen 
valtuuttamiensa henkilöiden kanssa sopia osittaisista kulunrajoituksista. Asukkaan kanssa yhteisesti 
sopien voidaan sopia mahdollisista rajoituksista esimerkiksi huoneen tarkastuksesta, 

https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1172/
https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1172/
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/itsemaaraamisoikeuden-tukeminen
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puhalluttamisesta tai huumesulasta.     
   

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja 
toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Lastensuojelua, 
kehitysvamma- ja päihdepalveluja lukuun ottamatta laissa ei ole säännöksiä asiakkaan 
itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. Sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa 
ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. 
Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. 
Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti 
henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Asiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelmaan kirjataan 
itsemääräämisoikeuden rajoittamisen käytännöistä ja välineistä. 

Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta 
hoitavan lääkärin että omaisten ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös asiakasasiakirjoihin. 

Lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulain 
(417/2007) 11 Luvussa samoin kuin kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa lain (519/1977) 
3a luvussa on säädetty kehitysvammaisiin henkilöihin kohdistettavista rajoitustoimenpiteistä. 
Vanhuspalveluissa ei ole erityisiä säännöksiä rajoittamistoimenpiteistä. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 3a luvussa on säännökset 
erityishuollossa olevien asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja 
rajoitustoimenpiteiden käytöstä. 

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksikössä on 
sovittu ja ohjeistettu? 

Yksikön toiminnan perusteena on voimassa olevan lainsäädännön noudattaminen ja eettisesti 
kestävät käytännöt. Yksikössä toimitaan Mehiläisen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaan. 
Asukkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin.  

• asukkaalla on nimetty oma- ohjaaja, joka vastaa, että asukas on tietoinen 
itsemääräämisoikeudestaan ja siihen liittyvistä asioista. 

• asukasta avustetaan ja hänelle mahdollistetaan sekä yksikössä, että yksikön ulkopuolella niitä 
asioita/ toimintoja/ harrastuksia, jotka hän itse kokee merkityksellisiksi. 

• asukas on aina mukana ja pääroolissa tehtäessä hänen hoiva-/ kuntoutussuunnitelmaansa, 
omaohjaaja tiedottaa suunnitelman sisällön muulle henkilöstölle. Suunnitelmat käydään läpi 
tiimeissä.  

• asukkaalla on päätösvalta hänen päivänsä/viikkonsa aikatauluihin ja sisältöihin, yhdessä 
sovittavan yksikön viikko-ohjelman puitteissa.  

• asukkaalle on turvattu oma rauhallinen huone, jonka hän voi sisustaa makunsa mukaisesti, tässä 
avustetaan tarvittaessa.     
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Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään? 

Yksikössä ei ole käytössä rajoittavia välineitä.     
    

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Usein sosiaalipalveluista tehdyissä kanteluissa tulee esille asiakkaan kokemaa epäasiallista 
kohtelua. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon 
johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa 
ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi 
kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai 
loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 

Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua 
havaitaan?  

• asukkaiden hyvä ja tasapuolinen kohtelu on olennainen osa yksikön toimintamallia ja -
menetelmiä 

• henkilöstö on allekirjoittanut työsopimuksen liitteenä olevan sitoumuksen eettiseen 
toimintatapaan 

• asukkaille järjestetään viikoittaiset yhteisökokoukset, joissa aktiivisesti kysellään palautetta 
yksikön / henkilökunnan toiminnasta ja yhteisökokouksissa muistuttelemme asukkaan 
oikeuksista hyvään kohteluun niin henkilökunnan kuin asukastovereiden taholta  

• asukkailla on aina mahdollisuus antaa palautetta joko suoraan omaohjaajalle, muille 
henkilökunnan jäsenille, tiimivastaavalle tai yksikön johtajalle 

• halutessaan asukas/hänen omaisensa/läheisensä voi antaa palautteen joko henkilökohtaisessa 
keskustelussa, nimettömässä asiakaspalautteena (yksikön nettisivujen yhteydenottolomakkeella 
tai laatukyselyn yhteydessä sähköisesti) 

• palautteen saanut henkilö tuo tiedon yksikön johtajalle ja asia käsitellään asukkaan toiveen 
mukaisesti, joko yksikön johtajan toimesta tai tuodaan viikoittaiseen henkilöstöfoorumiin 

• jos käy ilmi, että asukas tarvitsee edunvalvontaa, asia otetaan esille yhteistyökokouksessa 
(asiakas, omainen/läheinen, asukkaan omaohjaaja, tilaajan/kotikunnan edustaja), muodostetaan 
yhteinen näkemys kaikki osapuolet huomioiden ja tehdään tarvittaessa suunnitelma asian 
eteenpäin viemiseksi, määritellään vastuunjako ja aikataulu   
     

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan 
kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Kutsutaan asiakkaan verkostoon kuuluvat jäsenet, työntekijä kenen toimesta kokemus on syntynyt 
sekä yksikön johtaja palaveriin missä asia käydään läpi ja päätetään mahdolliset toimenpiteet.
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Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen 
osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja 
hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin 
kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. Asiakkaan ja omaisten osallisuus 
tarkoittaa heidän näkemyksensä ja toiveidensa huomioon ottamista kaikissa palveluun ja toiminnan 
kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. 

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan 
kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

Mehiläisen hoivapalveluiden laatua mitataan säännöllisesti toteutettavalla laatuindeksikyselyllä. 
Kyselyssä on omat kysymyssarjat läheisille, asukkaalle sekä henkilökunnalle. Laatuindeksi perustuu 
Mehiläisen laatulupauksiin, joita on viisi: 1) yksilöllinen hoiva ja tuki, 2) turvallisuus, 3) oma viihtyisä 
koti, 4) yhteisöllisyys ja osallisuus, 5) maukas ruoka. Näistä koostuu jokaiselle kodille reaaliaikaisesti 
päivittyvä laatuindeksi. Jos laatuindeksikyselyyn vastannut on ollut huomattavan kriittinen, 
järjestelmä antaa palvelutasohälytyksen, joka menee tiedoksi yksikön esimiehelle, 
laatuorganisaatioon ja liiketoimintajohdolle. Palvelutasohälytys käynnistää välittömät toimenpiteet 
asiantilan korjaamiseksi.       
  

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Kaikki saadut asiakaspalautteet dokumentoidaan toimintayksikössä olevien ohjeiden mukaisesti. 
Palautteet käsitellään henkilöstökokouksissa. Palautteita ja tyytyväisyyskyselyitä hyödynnetään 
myös toimintasuunnitelmien laadinnassa. Tuloksia käytetään sekä laadun parantamiseen korjaavien 
toimenpiteiden muodossa, että toimivien käytäntöjen vahvistamisessa. Käytössä olevan 
asiakaspalautejärjestelmän säännöllisellä katselmoinnilla varmistetaan olemassa olevien 
ohjeistuksien ja käytäntöjen toimivuus. Myös sisäisillä auditoinneilla pyritään löytämään 
kehittämiskohteita asukaspalautejärjestelmään.   

Palautteen käsittely yksikössämme: yksikön johtaja vastaa ja palautteisiin vastataan vähintään 
viikon kuluessa. Suullisen palautteen yhteydessä sovitaan palautteen vastaamistapa ja ajankohta, 
kirjalliseen palautteeseen vastataan kirjallisesti. Palautekanavina suullinen palaute, www-sivut 
(yksikkö ja Mehiläinen), sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, asiakas/omaiskyselyt, kyselyt 
yhteistyötahoille      
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Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman 
syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään 
kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan 
asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä 
asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. 
Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. 
Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus 
kohtuullisessa ajassa. 

Muistutuksen vastaanottaja Jaana Kukko, yksikön johtaja, 040 625 7097, 
jaana.kukko@mehilainen.fi      

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Satu Loippo, satu.loippo@pikassos.fi, 050 5996413, ma klo12-15, ti, ke, to klo 9-12 
       

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

p. 029 505 3050 ma, ti, ke ja pe klo 9 - 15    
    

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja 
huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Muistutusmenettelyä opastetaan asiakkaille ja omaisille. Tarkoitus on, että ensin asiat käsitellään 
yksikössä ja hoitopaikan omalla paikkakunnalla. 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 on tarpeen muuttaa käytäntöjä, 
tiedotetaan niistä koko työryhmää, käyttäen yksikön sähköisiä järjestelmiä. Kaikki palvelua koskevat 
muistutukset käsitellään yksikön esimiehen ja palvelujohtajan toimesta. Muistutuksesta 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 valmistele palvelujohtaja yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa 
ja vastineen hyväksyy liiketoimintajohtaja. Sekä kantelut, että päätökset tallennetaan tietokantaan.  
Viikoittaisissa henkilöstöfoorumeissa käydään läpi sovittuja tai muistutusten seurauksena muutettuja 
toimintamalleja ja sovitaan esim. 3kk päähän seuraava kerta, jossa toimintamallien toteutumista 
seurataan. Itsemaksavat asiakkaat osoittavat muistutukset toimiluvan vastuuhenkilölle, eri kuntien/ 

mailto:satu.loippo@pikassos.fi
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kaupunkien sijoittamat asiakkaat osoittavat muistutuksen kunnan/ kaupungin sosiaalitoimen 
vastaavalle viranhaltijalle.       

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle enintään 14 vrk     

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen 
liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. Lasten palvelujen laatua on 
kuvattu THL:n ylläpitämässä Lastensuojelun laatusuosituksessa. 

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista 
toimintakykyä sekä osallisuutta? 

Yksikössämme toteutamme yhteisökuntoutuksen mallia, jossa toteutuvat yhteiset säännölliset 
foorumit, toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja arviointi yhdessä koko yhteisön voimin. 
Vastuunottoa ja osallisuutta tukeva toimintatapa ja ilmapiiri.   
      

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

Toimintamme on asiakaslähtöisesti suunniteltua, panostamme monipuoliseen aktiiviseen 
tekemiseen, huomioiden asukkaiden voimavarat ja mielenkiinnon kohteet.  

Tarjoamme asukkaille heidän tavoitteidensa mukaista ryhmämuotoista toimintaa : 

• yhteisökokoukset 
• liikuntatoiminta 
• virikkeelliset ryhmät 
• työtoimintaa 1–5 päivänä viikossa 
• sosiaalisia taitoja ja arjenhallintataitoja vahvistavat ryhmät 
• retkiä/matkoja, teemapäiviä 
• asiointiavustaminen, kauppareissut 3x /vko 
• omaohjaajapäivät/-tuokiot 
• lautapelejä ym. pelejä 
• taulu TV ja Dvd-soitin, cd-levyjä, karaoke, kosketinsoitin 
• SCIT ryhmä       

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden 
toteutumista seurataan? 

Asukastyö on aina tavoitteellista, asukkaan kuntoutussuunnitelmaan pohjautuvaa ja asukkaan 
omaohjaaja koordinoi asukkaan kuntoutusta yksikössä. Asukkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin, 
terveydentilan ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti. Kuukausittain arvioidaan hoidon ja 
kuntoutuksen toteutumista, mahdollisia muutoksia asukkaan tilanteessa ja palvelun toteutumista 

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-laatusuositus
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palvelu- ja hoitosuunnitelman yhteenvedoissa.     
   

Ravitsemus 

Ravinto ja ruokailu sekä niihin liittyvä tapakulttuuri ovat keskeinen asiakkaille tärkeä osa monia 
sosiaalihuollon palveluja. Ravitsemuksessa huomioidaan ruokaviraston voimassa olevat 
väestötason ja eri ikäryhmille annetut ravintoaineiden saanti- ja ruokasuositukset.  

Ruokailun järjestämisessä on huomioitava asiakkaiden toiveiden lisäksi erityisruokavaliot (diabetes, 
autoimmuunisairaudet, ruoka-aineyliherkkyydet, -allergiat ja -intoleranssit) niin, että kaikki osapuolet 
voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Uskontoon tai eettiseen vakaumukseen perustuvaa ruokavaliota 
ovat osa monikulttuurista palvelua, mikä tulee palvelussa ottaa huomioon. 

 

Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty? 

Yksikköön tulee valmiit ateriat talon ulkopuolisesta valmistuskeittiöstä. Ateriat kuljetetaan ma-su, 
lounas lämpimänä ja päivällinen kylmänä ateriana. Aamu-, väli-, ja iltapalat valmistetaan yksikössä.
        

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? 

Ruokalistassa on huomioitu erityisruokavaliot, pehmeä/sosemainen ruoka.  
       

Miten asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa seurataan? 

Yksikössä on 6 viikon kiertävä ruokalista, jossa on huomioitu ravitsemusneuvottelukunnan 
suositukset ravitsemuksellisesta laadusta sekä asukkaiden toiveita ja teemapäiviä. Annoskoko 
määräytyy asukaskohtaisen energiansaannin mukaisesti.  Mahdolliseen aliravitsemukseen 
puututaan paino/painoindeksimittauksin, sovitaan käynnit perusterveydenhuollossa ja tarvittaessa 
ravintoterapeutilla, joilta saatua ohjetta ruokavaliosta noudatetaan yksikössä.   
     

Hygieniakäytännöt 

Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet 
sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin 
kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi infektioiden ja muiden 
tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 

Yksikön siivous ja pyykkihuolto ovat tärkeä osa-alue yleisen hygieniatason ja infektioiden leviämisen 
torjumisessa. THL on julkaissut ohjeen infektioiden torjunnasta pitkäaikaishoidossa ja -hoivassa 
(Ohje 2/2020). 

Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje normaaliajan tilanteeseen ja 
lisäksi poikkeusajan tilanteisiin. 

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita 
vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja 
palvelusuunnitelmien mukaisesti? 

Mehiläisen valtakunnallinen hygieniatoimikunta tukee yksikön hygieniatyötä. Yksikössä on nimetty 
elintarvike- ja ympäristöhygieniasta vastaava yhteyshenkilö (terveydenhuollon ja elintarvikehuollon 
omavalvonta). Yksikössä on siivoussuunnitelma osana elintarvikehuollon 
omavalvontasuunnitelmaa.      
   

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

Tartuntatautien ehkäisemiseksi noudatamme seuraavia varotoimia: 

• käsien saippuapesu 
• koruja ja rakennekynsien käytön mahdolliset rajoitteet 
• tarttumapintojen (ovet, kahvat, tuolit, katkaisimet, hanat) tehokas puhtaanapito 
• tarvittaessa suojakäsineiden käyttö 
• maskien käyttö  

 
Asukkaiden kanssa työskentelevillä on oltava joko sairastetun taudin antama suoja tai riittävä 
rokotussuoja koronaa, tuhkarokkoa, vesirokkoa vastaan sekä rokotuksen antama suoja 
influenssaa vastaan. Yksikön johtajan vastuulla on tarkistaa, että kaikilla työntekijöillä on 
tartuntalain mukainen soveltuvuus työhön. 
 

Yksikköön on laadittu siivoussuunnitelma, josta löytyy maininnat käytettävistä aineista, 
siivousaikatauluista ja toimintaohjeet siivouksen suorittamiseen.  

Elintarvikkeiden omavalvonnasta on yksikössä laadittu omavalvontasuunnitelma.  
      

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Yksikössä käy kolme kertaa viikossa siivooja ostopalveluna. Yleisiä tiloja siistitään päivittäin ja 
asukkaiden huoneet siivotaan kerran viikossa siivoojan toimesta ja muu huoneiston siivous 
toteutetaan asukkaan kuntouttavana toimintana, ohjaajat tukevat tarvittaessa. Asukas vastaa oman 
huoneen järjestyksestä, tarvittaessa ohjaajan avustamana. Asukkaat on perehdytetty 
siivousaineiden ja -välineiden käyttöön.   

Asukkaat ketkä kykenevät, pesevät itse omalla pyykkivuorollaan omat vaatteet ja liinavaatteet, 
ohjaajat avuostavat tarvittaessa.  

Ohjaajat huolehtivat niiden asukkaiden pyykkihuollosta ketkä eivät itse siihen kykene.  

       

Miten henkilökunta on koulutettu/perehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykkihuollon 
toteuttamiseen ohjeiden ja standardien mukaisesti? 

Yksikössä on laadittu siivoussuunnitelma ja henkilökunnasta jokaisen on perehdyttävä siihen. 
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Erilaisten siivousaineiden käytöstä löytyy ohjeistukset.  Pyykkikoneiden käyttöön ja käyttöohjeisiin 
perehdytetään. Muutoin pyykkihuoltoon ei ole erikseen koulutusta.    
     

Terveyden- ja sairaanhoito 

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet 
asiakkaiden suun terveydenhoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. 
Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen varalta. 

Yksikössämme 

• Perusterveydenhuolto järjestetään Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluissa 
• Erikoissairaanhoitotasoiset palvelut järjestetään joko asukkaan kotikunnan mukaisessa 

yksikössä tai maksusitoumuksella Kanta-Hämeen keskussairaalan yksikössä 
• Noudatetaan käypä hoito –suosituksia, Terveysportti 
• On käytössä lääketietokanta Terveysportissa 
• Sairaanhoitajatasoinen sairaanhoito toteutuu arkisin klo 8–16, sairaanhoitaja vastaa siitä, 

että asukkailla on ajantasainen rokotussuoja ja tarvittavat seulontatutkimukset on käyty 

 

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja 
äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

• asiakkaiden hammashoito (suuhygienisti, hammaslääkäripalvelut) toteutetaan 
Hämeenlinnassa Viipurintien terveysasemalla (ulkokuntalaiset maksusitoumuksella) 

• kiireetön sairaanhoito (arkisin 8–16) Viipurintien terveysasemalla (sis. Laboratorio- ja 
kuvantamispalvelut) 

• kiireellinen sairaanhoito (arkisin klo 16 jälkeen sekä viikonloppuisin) Kanta-Hämeen 
keskussairaalan yhteispäivystys, tarvittaessa ensihoidon palveluja käyttäen 

• äkillisissä kuolemantapauksissa toimitaan yksikön ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät yksikön 
ykkösnetistä.  

• Poikkeamat ohjeiden noudattamisessa käydään läpi henkilöstöfoorumeissa 
 

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

• Pitkäaikaissairauksien seurannasta huolehditaan palvelusopimuksen ja hoitosuunnitelman 
mukaisesti ja asiakkaiden terveydenedistämisestä ja sairaanhoidosta on yleiset ohjeet 
toimintajärjestelmässä. Pitkäaikaissairaudet, niiden hoito ja terveyden edistäminen 
huomioidaan yksilöllisissä kuntoutussuunnitelmissa ja asukkaita tuetaan oman 
terveydentilansa hoitamiseen ohjaustyön keinoin. Yksikön vastaava sairaanhoitaja 
varmistaa, että sairauksien seuranta on asukkaan henkilökohtaisen ohjeistuksen mukainen. 
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Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Sairaanhoitaja Miia Vimpari 

 

Lääkehoito 

Yksikön lääkehoito perustuu yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, jota päivitetään 
säännöllisesti. Lääkehoitosuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämistä. Turvallinen lääkehoito - 
oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä 
vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka yksikön ja lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvan 
työntekijän on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia 
yksiköitä. Oppaan mukaan palveluntuottajan on nimettävä yksikölle lääkehoidon vastuuhenkilö. 

Omavalvonnassa tulee tunnistaa ja korjata riskit, jotka johtuvat osaamiseen liittyvistä puutteista tai 
epäselvistä menettelytavoista lääkehoidon ja lääkehuoltoon toteuttamisessa. 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

• lääkehoitosuunnitelmassa määriteltyjen asioiden toteutumista seurataan jatkuvasti 
• Toteutunut lääkehoito kirjataan jatkuvan kirjaamisen periaatteella tietojärjestelmään ja siihen 

kirjataan myös lääkkeen vaikutus ja mahdolliset sivuvaikutukset 
 

• Lääkehoitosuunnitelma on asiakirja, joka jokaisen lääkehoitoon osallistuvan on luettava ja 
tiedettävä kuinka lääkehoitoa yksikössä toteutetaan 
 

• Lääkehoitosuunnitelman päivitys vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin 

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

• Sairaanhoitaja Katja Pihlapuro-Korpela 
 

Monialainen yhteistyö 

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiakkaiden 
siirtymät palvelusta toiseen ovat osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Myös lastensuojelun asiakas 
voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. 
Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, 
vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden 
välillä. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 41 §:ssä säädetään monialaisesta yhteistyöstä asiakkaan 
tarpeenmukaisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi.  

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty? 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence
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• Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö on kuvattu yksikön esihenkilön ja palvelujohtajan 
tehtäväkuvauksissa. Päävastuu kuntayhteistyöstä on liiketoimintajohtajalla ja 
palvelujohtajilla. 

• Asukkaan verkostoon kuuluvien tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaa asukkaan 
omaohjaaja. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä alkaen palvelutarpeen arvioinnista, 
kuntoutussuunnitelman laadinta ja väli - arvioinnit, hoitoneuvottelut, muut yhteistyöpalaverit. 
Kunnan edustaja on mukana niin palveluiden suunnittelussa kuin arvioinnissa. Kuntaa 
informoidaan asukkaan tilanteen, terveydentilan tai suunnitelmien muuttuessa viiveettä. 

• Verkostopalavereja järjestetään joko yksikössä tai muun tahon luona. Myös teams- 
/puhelinpalaverit mahdollisia pitkien matkojen varalta. 

• Ykköskoti Tulimäessä yksikön esihenkilö ja asukkaan vastuuohjaaja pitää säännöllisesti 
yhteyttä sosiaalityöntekijään ja muihin yhteistyökumppaneihin hänen elämäänsä liittyvissä 
asioissa. 

• Yhteys puhelimitse (joko asukkaan itsensä toteuttamana ohjaajan tuella tai ohjaajan 
toteuttamana, mieluiten kaiutinpuhelu asiakkaan läsnä ollessa), jossa sovitaan tarvittaessa 
verkostotapaaminen, hoitokäynti/neuvottelu tai muu tapaaminen joko yksikköön tai 
yhteistyötahon tiloihin. 

• Asiakkaan luvalla ollaan mukana hoitoneuvotteluissa/terveydenhuolloin käynneissä 
• Yhteistyötapaamisissa sovitaan mahdolliset toimenpiteet ja mikä taho tekee mitäkin, 

aikataulutukset 
• Käyntien/verkostotapaamisten anti kirjataan asiakastietojärjestelmään 
• Jos asukas käyttää itsenäisesti em. Palveluja, hänen toivotaan kertovan pääpiirteissään 

käyntien sisällöistä (pl. Lääkitykset ym. Kriittiset terveyttä koskevat tiedot, joista on saatava 
aina tieto kirjallisesti/puhelimitse) tai pyydetään asukkaan luvalla koosteet 

•  

Alihankintana tuotetut palvelut 

 

Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja 
asiakasturvallisuusvaatimuksia? 

Laadunhallintaan on kuvattuna liiketoiminta-aluekohtaisesti alihankinta ja yhteistyötahot. 

 

Palveluhankinnat on kuvattu Mehiläisen hankintatoimen ohjeissa hankintapolitiikassa. 
Hankintapolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset suunnitelmallisille ja kokonaistaloudellisille 
hankinnoille. Sen avulla turvataan konsernin etu luomalla yhtenäinen toimintatapa ja 
sopimuskäytännöt, joilla ohjataan konsernin resurssien käyttöä tehokkaasti. Mehiläisessä 
toteutetaan vastuullista hankintapolitiikkaa ja ympäristöasiat huomioidaan mahdollisuuksien 
mukaan Valittujen toimittajien toimintamallit tukevat mahdollisimman hyvin Mehiläisen omaa 
ympäristöpolitiikkaa. Valtakunnallisten tuote- ja palvelun tuottajien laadunarviointi suoritetaan 
vuosittain sopimusten päivittämisen yhteydessä. 



  
 
 
 
 
 
  

YKKÖSKOTI TULIMÄKI           OMAVALVONTASUUNNITELMA 
2022 

 JARI KOSKISUU/ VALVIRA MALLIN POHJALTA 

 

 

Muut kuin valtakunnalliset palveluiden tai tuotteiden toimittajat on luetteloitu yksikön 
yksikönjohtajan toimesta ja laadunvalvonta tapahtuu vuosittain ohjeistusten mukaisesti. 
Alihankkijoiden toimintaa seurataan jatkuvasti. Keskeisiä kriteereitä ovat palvelun/tuotteen laatu, 
toimitusajan oikea-aikaisuus ja kustannus. Poikkeamista reklamoimme välittömästi. 
Yhteistyöpalavereista kirjataan muistio. 

 

Luettelo alihankkijoista: 

Siivous: Tuula Sivonen Oy 

Apteekkipalvelut: Hämeenlinna Tori-Apteekki 

Kiinteistöhuolto: Lassila & Tikanoja Oy 

Vartiointipalvelut: Securitas 

Elintarvikkeet: Meira Nova Oy 

Vaihtomatot: Lindström Oy 

Jätehuolto: Lassila & Tikanoja Oy 

Päivittäiskäyttötavarat/hoitotarvikkeet: Palette 

 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä 
tulevia velvoitteita. Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta 
vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. Asiakasturvallisuuden 
edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja 
toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. 
poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä 
pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain 
mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä 
vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen 
kykenemätön huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden 
henkilöiden kaltoinkohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 

Osana asiakasturvallisuuden varmistamista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan 
toimintayksikön on tullut tehdä terveydensuojelulain nojalla annetun asetuksen (1280/1994) 4 §:n 
mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 
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Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä 
tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

Kaikkien asukkaiden huoneet käydään tarkistamassa asumisturvallisuuden näkökulmasta neljä 
kertaa vuodessa ja asukkaan terveydentilaa ja vointia seurataan päivittäin. Toimitilatarkastusten 
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 yhteisölle järjestetään poistumisharjoitus, alkusammutuskoulutus ja -harjoitukset vuosittain. 

Hätäensiapukoulutusta järjestetään yksikön sairaanhoitajan toimesta tarvittaessa. 

Tulimäen henkilökunnalla on voimassa oleva ensiapukoulutus, joka uusitaan kerran kolmessa 
vuodessa. (viimeisin koulutus huhtikuu 2021)     

 

Henkilöstö 

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

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö, kuten esimerkiksi 
yksityisessä päivähoidossa varhaiskasvatuslaki ja päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä 
lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki, joka tuli voimaan 1.3.2016. 
Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja 
rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja 
toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön 
riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  

Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, 
henkilöstön rakenne (eli koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen 
sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pidettävään suunnitelmaan ei kirjata 
työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja henkilöstön 
sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten 
henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan myös poikkeustilanteissa. 

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Yksikön johtaja, 1 sairaanhoitaja, 10 lähihoitajaa ja 2 oppisopimusopiskelijaa (sairaanhoitajan ja 
sosionomin rekrytointi käynnissä)     
  

Miehitys: arkisin aamuvuorossa klo 7–16 välillä on 3–6 työntekijää 

                arkisin iltavuorossa on klo 13–21 välillä 3 työntekijää 

                viikonloppuisin aamuvuorossa on klo 7–15 välillä 3–4 työntekijää 
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                viikonloppuisin iltavuorossa klo 13–21 välillä on 3 työntekijää 

                öisin klo 21–07 yövalvonta tehostetussa palveluasumisessa 

Palveluasumisen asukkaat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä yö valvojaan, joko puhelimitse tai 
käymällä yö valvojan luona  

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Yksikössä käytetään sijaisia tarvittaessa ja sijaisten käytössä suositaan ensisijaisesti sellaisia 
henkilöitä, jotka tuntevat yksikön toimintaperiaatteet. Pääsääntöisesti sijaisia käytetään sairaslomiin, 
kesä-ym. lomiin ja äkillisiin muihin tilanteisiin, kuten kuormittavaan asiakastilanteeseen tai 
koulutuspäiviin.       
  

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Ensisijaisesti henkilöstön riittävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisella työvuorosuunnittelulla. 
Yksiköllä on periaatteessa aina hyvä tuntityöntekijöiden saatavuus ja yksikössä rekrytoidaan 
aktiivisesti uusia tuntityöntekijöitä. Harjoittelussa olevat opiskelijat ovat potentiaalisia uusia 
työntekijöitä yksikköön, joten jokainen opiskelija perehdytetään yksikköön hyvin.  
       

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että 
lähiesimiestyöhön riittävästi aikaa? 

Yksikön johtaja on 100 % hallinnon tehtävissä.     
    

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilöstön määrä? 

Yksikkö rekrytoi henkilökuntaa tarpeen mukaan ja se perustuu aina tarveharkintaan ja 
rekrytointiluvan myöntää aina business controller ja palvelujohtaja yhdessä. Rekrytoinnista vastaa 
yksikön johtaja      
  

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä 
työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden 
kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti henkilöiden 
soveltuvuus ja luotettavuus. Rekrytointitilanteessa työnantajan tulee tarkistaa hakijaa koskevat 
rekisteritiedot sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Suosikki). Tämän lisäksi 
yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista 
avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Vakinaisen henkilökunnan rekrytointi käynnistyy aina takaisinottovelvoitteen ja tarpeenmäärittelyn 
kautta. Rekrytointilupa saadaan controllerilta ja palvelujohtaja varmistaa rekrytoinnin 
käynnistymisen yksikön johtajalle. Paikka laitetaan auki ja hakuajan päätyttyä haastatellaan valitut 
hakijat.  
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Uusia sijaisia voidaan rekrytoida koko ajan tuntityöhön ja hyviä keikkalaisia ei voi olla koskaan 
liikaa reservissä. Tämä työ on aktiivista ja käynnissä koko ajan.   
     

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.   
      

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. Erityisen tärkeä 
täydennyskoulutuksen osa-alue on henkilökunnan lääkehoito-osaamisen varmistaminen. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 42a §:ssä säädetään erikseen 
erityishuollon toimintayksikön henkilökunnan perehdyttämisestä ja ohjeistamisesta työmenetelmiin 
ja keinoihin, joiden avulla tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista ja 
itsemääräämisoikeuden toteutumista. Erityishuollon toimintayksikön henkilökunta on koulutettava 
rajoitustoimen tarpeen ennaltaehkäisemiseen ja niiden asianmukaiseen käyttämiseen. 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan 
toteuttamiseen.  

Yksikön johtaja tulostaa valmiiksi uudelle työntekijälle tarvittavat perehdytyslomakkeet ja merkkaa 
työvuorolistaan kuka vastaa uuden työntekijän perehdytyksestä, lomakkeiden täyttö ja kuittausten 
merkkaaminen on työntekijän ja perehdyttäjän vastuulla. Kuittaukset on helppo tarkistaa 
välikeskustelujen yhteydessä ja samalla voidaan palata asioihin, jos jokin osa-alue on jäänyt vielä 
kesken tai on kokonaan läpi käymättä.      
   

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Yksikössä tehdään vuosittain koulutussuunnitelma, johon kerätään yksikön osaamistarpeet ja 
mietitään, miten osaamista kartutetaan. Mehiläinen järjestää myös sisäisesti paljon 
täydennyskoulutusta, johon osallistutaan tarpeen mukaan. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen 
keskussairaalat järjestävät koulutusta eri aihealueista. Näihin koulutuksiin osallistutaan sen 
mukaan, miten ne vastaavat tarvetta. Sairaanhoitaja ym. päiviin osallistutaan tarpeen mukaan.  
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Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

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 riskienhallinnan 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. 

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 luku 3 Riskienhallinta). 

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamista ja vaaroista. He 
sitoutuvat töihin tullessaan Mehiläisen toimintaperiaatteiden noudattamiseen, jossa yhtenä kohtana 
on sitoutuminen sellaisiin toimintatapoihin, joilla tunnistettuja riskejä hallitaan.  

Yksikön johtaja vastaa siitä, että koko työryhmä tietää oman roolinsa riskienhallintaprosessissa ja 
on perehtynyt omavalvontasuunnitelmaan ja turvallisuusasiakirjoihin. Koko työryhmä osallistuu 
riskien ja vaarojen arviointiin, omavalvonnan päivittämiseen, turvallisuuskävelyyn ja turvallisuutta 
parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.    
   

Toimitilat 

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön 
periaatteista. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: 
esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan 
toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vierailut tai mahdolliset 
yöpymiset voidaan järjestää.  

Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi: 
− Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät? 
− Miten asukas voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 
− Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään 

poissa. 
Tilojen käytön periaatteet 

Kaikki Ykköskoti Tulimäen tilat ovat esteettömät ja yhdessä kerroksessa. Rakennus on jaettu 
kahteen eri siipeen. Tehostetun palveluasumisen 15 asukaspaikkaa (B1-B15) sijaitsevat kodin 
toisen siiven ryhmäkodissa. Kodin toisessa siivessä on vielä 5 tehostetun palveluasumisen paikkaa 
(A2, A12-A15). Asunnot on sijoitettu käytävän alkupäähän siten, että niihin on suora näköyhteys 
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tehostetun palvelun ryhmäkodista. Toisen siiven asunnoista 10 on kuntouttavan asumispalvelun 
paikkoja. Asunnot ovat 20m2 suuruisia, joissa on omat kylpyhuoneet, joihin mahtuu kulkemaan myös 
apuvälinein. Ryhmäkodeissa on erilaisia yhteisiä tiloja, jotka mahdollistavat rauhallisen oleskelun, 
TV katselun ja musiikin kuuntelun sekä monipuolisen ryhmätoiminnan. Yhteisistä tiloista on kulku 
kalustetulle terassille, josta yhteys aidatulle oleskelupihalle.  

 

Ryhmäkotien välissä, kodin keskiosassa on ruokailu-/monitoimitila, jonka yhteydessä on pienkeittiö. 
Lisäksi tilassa sijaitsee henkilökunnan toimisto. Talon keskiosassa on myös varasto, sauna- ja pesu- 
ja pyykkihuoltotilat. Myös henkilökunnan sosiaalitilat sijaitsevat talon keskiosassa. 

 

Lääkejakohuone sijaitsee tehostetun palvelun siivessä 

 

 

Teknologiset ratkaisut 

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä 
hälytys- ja kutsulaitteilla. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön 
periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin 
tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suunnitelmaan 
kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvät periaatteet ja käytännöt 
sekä niiden käytön ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n 13 kohdassa säädetään turvapuhelin- tai muun vastaavan 
palveluntuottajan velvollisuudesta laatia turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen 
tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Turvallisuusasiakirja voidaan pykälän 2 momentin mukaan 
korvata tässä omavalvontasuunnitelmassa huomioon otetuilla asioilla. 

Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkaisuja yksiköllä 
on käytössään? 

Yksikössä on käytössä automaattinen paloilmoitusjärjestelmä (yhteys Kanta-Hämeen 
pelastuslaitokseen) ja tilat ovat sprinklatut. Laitteisto testataan kuukausittain kiinteistöhuollon 
toimesta.  Yksikössä on kameravalvonta (tallentava), kamera kuvaa lääkehuonetta, kuvaa ulkoa 
pääsisäänkäyntiä. Monitori johtajan koneella.  Yksikön pääsisäänkäynti on lukittuna ympäri 
vuorokauden. Jokaisen asukkaan avaiun käyt tähän lukkoon.    
     

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja 
hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 

Hälytyslaitteiden toimivuus testataan kerran kuukaudessa yksikön henkilökunnan toimesta. Testaus 
on kalenteroitu. yksikön sähköiseen kalenteriin. 
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Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

Securitas, p. 020 4912600      
  

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeita koskeva ohjaus ja valvonta siirtyi Valviralta vuoden 2020 
alussa Fimealle. Terveydenhuollon laitteiden käyttöön, huoltoon ja käytön ohjaukseen 
sosiaalihuollon yksiköissä merkittäviä turvallisuusriskejä, joiden ennaltaehkäiseminen on 
omavalvonnassa huomioon otettava asia. 

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi 
luokiteltuja välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon 
laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan 
instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä 
käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sairauden tai 
vamman diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen 
toiminnon tutkimukseen tai korvaamiseen. Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, 
rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, 
haavasidokset ym. vastaavat. 

Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–26 §). 
Organisaation on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä noudatetaan 
terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä. 

 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden 
hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

Apuvälineitä hankitaan tarpeen mukaan Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluista tai asukkaan 
omasta kotikunnasta, mikäli kyseessä isompi ja kalliimpi apuväline. Käyttöopastus saadaan 
apuvälinelainaamosta, josta myös annetaan ohjeet, miten apuväline huolletaan. Tieto kirjataan 
asiakastietojärjestelmään.      

Apuvälinetoimittaja Haltija hoitaa huollot ja korjaukset.  

  

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset 
vaaratilanneilmoitukset? 

Henkilökunnalla vastuu tehdä poikkeama ilmoitukset, jotka käydään henkilöstöpalaverissa läpi.
        

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Miia Vimpari, miia.vimpari@mehilainen.fi    
    

 

https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/tuotteen-markkinoille-saattaminen/terveydenhuollon-laitteet-ja-tarvikkeet
https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
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8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön 
liittyviä tietoja. Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä 
henkilötietoja. Terveyttä koskevat tiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin ja niiden käsittely on 
mahdollista vain tietyin edellytyksin. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua 
koko käsittelyn ajalta asiakastyön kirjaamisesta alkaen arkistointiin ja tietojen hävittämiseen saakka. 
Käytännössä sosiaalihuollon toiminnassa asiakasta koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
muodostuu lainsäädännössä tarkoitettu henkilörekisteri. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n 
yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi on käytössä kansallinen tietosuojalaki 
(1050/2018), joka täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa 
myös toimialakohtainen lainsäädäntö. 

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan esimerkiksi 
yksikköä/palvelua, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Rekisterinpitäjän tulee 
ohjeistaa mm. alaisuudessaan toimivat henkilöt, joilla on pääsy tietoihin (tietosuoja-asetus 29 
artikla). 

Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaatteista. 
Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle ja 
rekisteröidyille. Rekisteröidyn oikeuksista säädetään asetuksen 3 luvussa, joka sisältää myös 
rekisteröidyn informointia koskevat säännöt. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta löytyy 
kattavasti ohjeita henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille 
viranomaismääräyksen (2/2015) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä annetun lain 19h §:ssä säädetystä tietojärjestelmien käytölle asetettujen vaatimusten 
omavalvonnasta. Tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma on erillinen asiakirja, jota ei ole 
säädetty julkisesti nähtävänä pidettäväksi, mutta on osa yksikön omavalvonnan kokonaisuutta.  

Asiakastyön kirjaaminen 

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Kirjaamisvelvoite alkaa, kun 
sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon tarpeesta tai 
kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaalipalvelua sopimuksen perusteella. 
Kirjaamisvelvoitteesta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 4 §:ssä. 
Yksittäisen asiakkaan asiakastietojen kirjaaminen on jokaisen ammattihenkilön vastuulla ja 
edellyttää ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot kussakin tapauksessa ovat olennaisia ja riittäviä. 
Jatkossa kirjaamista ohjataan yhä vahvemmin asiakirjarakenteiden avulla, joista THL tulee vuoden 
2020 aikana antamaan asiaa koskevan määräyksen. Lain 3 luvussa säädetään asiakasasiakirjoihin 
kirjattavista perustiedoista. 

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

Kirjaamiseen liittyvä ohjeistus käydään läpi aina uuden työntekijän kanssa. Kirjaamiskäytännöistä 
keskustellaan ajoittain henkilöstöpalavereissa ja sovitaan kirjaamiskäytännöt yksikköön. 
       

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti? 

https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://tietosuoja.fi/etusivu
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
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Yksikön johtaja seuraa kirjaamista ja puuttuu asiaan, jos siinnä 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.         

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

Yksikön johtaja seuraa työntekijöiden tietosuoja ohjeiden noudattamista ja puuttuu asiaan heti, jos 
huomaa siinä puutteita, keskustelee asianomaisen kanssa ja käy ohjeistuksen läpi. 
       

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä 
perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Jokaisen kanssa käydään perehdytyksessä läpi tietosuojaan liittyvät kysymykset ja niistä on 
saatavana ajantasainen tieto Ykkösnetin sivujen kautta. Käymme yksikön henkilökuntapalaverissa 
läpi nämä asiat aina kun tulee uusia työntekijöitä ja samalla kaikki saavat kertauksen asioista.  

 

 

        

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Kim Klemetti, kim.klemetti@mehilainen.fi    
    

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä  Ei  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan 
useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon 
tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mukaan suunnitelma, miten asia 
hoidetaan kuntoon. 

 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

Perehdytys, tiedonkulku      
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10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 
Paikka ja päiväys Hämeenlinna 13.4.2022    
   

Allekirjoitus      

                     Jaana Kukko       


	LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE

