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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 
 
Nimi: Hoiva Mehiläinen Oy/Mainio Vire Oy 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 1893695-5 
 

 
 
Kunnan nimi: Nokia 
 
Kuntayhtymän nimi:  
 
Sote -alueen nimi:  

Toimintayksikön nimi 
Ykköskoti Mylly  
 
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Nokian kaupunki, Harjukatu 23, PL 2, 37101 Nokia, puhelinvaihde 03 5652 0000  
 
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, 60 asiakaspaikkaa 
 
Toimintayksikön katuosoite 
Korkeemäenkatu 7 
 
Postinumero 
37100 
 

Postitoimipaikka 
Nokia 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Mari Haavisto 
 

Puhelin 
044 31 58 358 
 

Sähköposti 
mari.haavisto@mehilainen.fi 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 
12.5.2009 Valvira 6.3.2012 Dnro 86/05.01.00.00/2012 
 
Palvelu, johon lupa on myönnetty 
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaminen 
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 
 
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 
  _Valvira 19.2.2013 Dnro 86/05.01.00.00/2012     

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

 
• Ateriapalvelut: Ateriaali Oy 
• Siivous: SOL-siivouspalvelut 
• Kiinteistöhuolto: Lassila & Tikanoja Oy 
• Vaihtomatot: Lindström Oy 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

• Käsipyyhkeet: Lindström Oy 
• Asiakastietojärjestelmän ylläpito ja tuki: Invian Oy 

 

 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 
Toiminta-ajatus 
 
 
Ykköskoti Mylly sijaitsee Nokialla keskeisellä paikalla kaupungin palvelujen äärellä.  Mylly tarjoaa kuntouttavaa 
tehostettua palveluasumista ja palveluasumista henkilöille, jotka psyykkisen häiriön tai mielenterveysongelman vuoksi 
eivät selviä itsenäisestä asumisesta ilman tukea, mutta eivät ole psykiatrisen sairaanhoidon ja/tai erikoissairaanhoidon 
tarpeessa.   
Yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja kunnan kanssa laadimme yksilöllisen palvelukokonaisuuden, jossa keskeistä on 
asiakkaan omista tarpeista lähtevä toiminta ja omatoimisuuden tukeminen. Asuminen perustuu vuokrasopimukseen ja 
kuntouttava toiminta yksilölliseen hoito- ja kuntoutumissuunnitelmaan.  
 Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisen osallisuuden lisääntyminen, 
onnistumisen kokemukset itsetunnon nostamiseksi sekä mahdollisesti siirtyminen kevyemmin tuettuun asumispalveluun 
tai itsenäiseen asumiseen.   
 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Toimintaa Ykköskoti Myllyssä ohjaavat toipumisorientaation mukaiset arvot. Tähän kuuluen erityisesti yksilöllinen 
asukkaan omannäköinen hyvä elämä. Hoidossa ja kuntoutuksessa korostuu asukkaan kunnioittava ja arvostava 
kohtaaminen.  
 
Mehiläisen arvot ja toimintaperiaatteet: 
 
Ykköskodit ovat osa mehiläisen sosiaalipalveluita, joten toimintaamme ohjaavat arvot, jotka muodostuvat neljästä 
arvoparista: 
 
Tieto ja Taito 
 

• Mehiläinen on vahvasti sitoutunut korkeaan ammatilliseen osaamiseen. Henkilöstön osaamisesta ja 
ammattitaidosta huolehtiminen alkaa rekrytointiprosessista, jatkuen henkilöstön kouluttamiseen, kehittymiseen 
ja säännölliseen 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 ovat jatkuvaa. 
 
 

• ammatillinen osaaminen: Ykköskoti Myllyssä työskentelee ammatillisesti koulutettu henkilökunta, joilla on 
esim. lähihoitajan, sairaanhoitajan tai sosionomin koulutus. Lisäkoulutuksen avulla varmistetaan ajantasainen 
osaaminen, mm. ensiapu, työsuojelu, työelämätaidot, lääkehoito, hygieniaosaaminen, mitä osaamista 
yksikössämme tarvitaan ja miten taitojen ja osaamisen kehittymistä tuetaan ja arvioidaan.   

• henkilöstön tietämys viranomaisvaatimuksista pidetään ajan tasalla esim. käymällä niitä läpi henkilöstön 
viikkokokouksissa, akuuteissa tilanteissa kertaamalla, tarkastusten yhteydessä esille tulleita seikkoja. 
Tehtävänkuvaukset, työvuorokuvaukset erityisvastuualueet on kirjoitettu auki. 

 
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. 

 
 
Välittäminen näkyy toiminnassamme asukkaiden yksilöllisenä huomioimisena. Kuntoutuminen on yksilöllistä ja näin 
jokainen asukas saa riittävän huomioin ja huolenpidon. Pyrimme löytämään jokaiselle mieleisen sisällön arkeen 
asukkaan mielipidettä tarkkaan kuunnellen.  Dokumentoimme tarkasti ja muutokset ja kehittymiset huomioiden. 
 
Ympäristöstä otamme vastuun mm. kierrättämällä mahdollisimman paljon materiaaleja, korjaamalla, miettimällä 
vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia. Vaatteiden kierrätys/kirppispiste tarjoaa asukkaille vaihtoehtoja vaatetarpeisiin.  
Pahvi-, paperi-, muovi-, biojäte lajitellaan ja hävikkiä pyritään kaikin keinoin vähentämään. Veden ja energian kulutusta 
seurataan ja asukkaita ohjataan järkevään kulutukseen. 
 
 
Kumppanuus ja yrittäjyys 
 

• Toimintamme rakentuu yhteistyölle asiakkaiden, 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. 

 
• yhteistyö tilaajan, läheisten, verkostojen ja asukkaiden kanssa. Säännöllinen yhteydenpito kunnan 

tilaajatahon kanssa, omaisyhteistyö toteutuu omaisraadin, yhteisten juhlien yms. muodossa. Omaiset 
pyydetään myös hoito- ja kuntoutussuunnitelmaneuvotteluihin.  Myös muu yhteydenpito, esim. kuulumisien 
vaihto on yhteisömme arkea 

• yhteisöllisyys ja osallisuus ja ympäristön toimintamahdollisuuksien hyödyntäminen; asukkaita tuetaan ja 
kannustetaan osallistumaan käyttämään lähiympäristön palveluja ja hyödyntämään kunnan tarjoamia 

 
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. 

 
 
 
Uskomme, että kaikilla on mahdollisuus kehittyä ja oppia uutta. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja koheneminen näkyy 
arjen pienissä toimissa, omatoimisuuteen kannustamiseen sekä uskoon omiin voimavaroihin. 
Palveluita kehitetään kaiken saadun palautteen perusteella, esim. laatuindeksistä saadut vinkit huomioiden.  
Pyrimme siihen, että olemme joustava ja välittävä yhteistyökumppani, meihin on helppo olla yhteydessä ja toimimme 
vastuullisesti. 
 
 
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) 

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


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
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 
 
Laki vammaisetuuksista (Laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570) 
 
Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) 
 
Tulkkauspalvelulaki (Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta19.2.2010/133) 
 
Kotikuntalaki (11.3.1994/201) 
 
Potilaslaki (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) 
 
 

 3 RISKINHALLINTA (4.1.3) 
 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia arvioidaan 
monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä 
toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit 
ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan 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? 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa 
toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös 
suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä 
toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. 
Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 
 
Johdon 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. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja 
turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat 
turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan 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. 
 
Luettelo riskinhallinnan/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:   
  
Yksikön riskianalyysin perusteella tärkeimmät riskit:  

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
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


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

  
Riski 1: Lääkehoitoon liittyvät virheet   
Tyypillisin: lääke jää antamatta; Pahin: annettu väärät, potentiaalisesti asukkaalle vaaralliset lääkkeet.   
Ehkäisevät/korjaavat toimet: lääkevuorovastaava tarkistaa vuoronsa päätteeksi, että kaikki ovat saaneet lääkkeensä 
dosetista, injektiot on kuitattu annetuiksi. Annettu väärät lääkkeet, nopea yhteys päivystävään lääkäriin, toimintaohjeet 
sieltä.  Asukkaan tiivis seuranta, jos jää yksikköön. Asukkaan informointi, mahdollisen läheisten informointi, kotikunta. 
  
Riski 2: Asukkaan sisällä tupakoinnista johtuva tulipalovaara.  
Ehkäisevät/korjaavat toimet: Tupakointi tapahtuu ulkona, yöllä tupakkaparvekkeella klo 23 asti. Huonekierrot yöllä, näin 
havaitaan, jos asukas polttaa sisällä. Hälytys- ja sprinklerijärjestelmä koko talossa.  
  
 
Riski 3: Asiakas poistuu yksiköstä ilmoittamatta.   
Ehkäisevät/korjaavat toimet: asukkaiden oleminen yksikössä varmistetaan havainnoimalla useita kertoja päivässä. 
Välitön etsinnän aloittaminen, jos kyseessä henkilö, joka ei pysty itsestään huolehtimaan. Ilmoitus hätäkeskukseen, 
josta virka-apupyyntö. Asukkaista on kuvat, jota voidaan antaa viranomaisille.  
  
Riski 4: Psyykkisen voinnin nopea lasku.  
Ehkäisevät/korjaavat toimet: Säännöllisestä lääkityksestä huolehtiminen, voinnin jatkuva arviointi. Voi johtaa käytöksen 
nopeaan muuttumiseen, asukkaan tuntevien henkilöiden arvio, yhteys hoitavaan lääkäriin tai hälytyskeskukseen. 
Muiden asukkaiden huomioiminen tilanteessa. 
  
Riski 5: Kaatuminen, kompastuminen pihalla ajoneuvon alle jääminen. Asukas ei kykene huomioimaan 
ympäristöään. 
Huolehditaan asianmukaisista jalkineista niin sisällä kuin ulkona. Sisällä poistetaan liukastumista aiheuttavat matot. 
Kaatuneet nesteet y. kuivataan välittömästi. Pihan liukkauden torjunta huolellista ja oikea-aikaista, pihassa liikkuvien 
autoilijoiden, kuten huoltoyhtiön, opastamien ja varoittaminen ennakkoon (huolto-, jäte- ja remonttiautot ym.) 
  
Riski 6: Asukkaiden välinen sanallinen ja fyysinen väkivalta, haasteelliset käyttäytyvät asukkaat, esim. riita 
yhteisissä tiloissa. 
Henkilöstön jatkuva valppaana olo, tilanteiden ennakointi, asukkaiden jakaminen soveltuvalla tavalla, asukkaiden 
tunteminen ja esim. ruokailutilanteiden rauhoittaminen. Terävät esineet ym. pois saatavilta. 
Asumisjärjestelyt tukevat riskien ennaltaehkäisyä. 
 
Riski 7: Talon ulkopuolinen turvallisuusuhka, esim. ei toivotut -henkilöt pihassa.  
Seurataan pihan tapahtumia, kameravalvonta, puututaan vieraiden olemiseen ajoissa, ulko-ovien ilta-aikainen 
sulkeminen yöksi klo 19–06. 
  
  
Asukkaisiin ja henkilökuntaan kohdistuvia turvallisuusriskejä tunnistetaan ja arvioidaan riskien ja vaarojen jatkuvalla 
arvioinnilla. Riskien todennäköisyyttä ja vakavuutta, yhteisvaikutuksia ja kokonaisriskiä arvioidaan koko ajan. 
Toimintakulttuuriin kuuluu mm. säännölliset turvallisuuskävelyt, huoltoyhtiöön ilmoittaminen välittömästi jokaisesta 
vahingosta tai rikkoutuneesta laitteesta, asukaskirjaamisen tarkkuus ja havainnointien laatu.  Asukkaiden hyvä 
tunteminen, asukasvalinnassa on tehtävä riskiarvio, näin voidaan ennakoida mahdollisimman hyvin tulevaa käytöstä. 
Arvioidaan Haipro-raporttien avulla, missä ovat suurimmat riskit. Vaarojen ja riskien hallinta -kaavakkeen 
täydentäminen. Jos esim. lääkkeiden toimitusvaikeus, nopea yhteydenpito hoitavaan tahoon.  
  
Asukasvalinnassa huomioidaan aina turvallisuusriski asukkaan aiempaan asumishistoriaan perustuen. Asumiseen 
pyritään valitsemaan sellaiset henkilöt, joista oletusarvo on, että he eivät aiheuta vaaraa itselleen, toisille asukkaille tai 
henkilöstölle. Tärkeä on tutustumiskäynnillä tapahtuva arviointi ja asukkaan aiemmin tuntevien henkilöiden arvio. 
Hyvällä alkutilannearviolla on merkittävä vaikutus tulevaan asumiseen. Myös selkeillä asumisen pelisäännöillä ja 
mahdollisilla seuraamuksilla, jos niitä rikkoo, saadaan asukas sitoutumaan turvalliseen asumiskulttuuriin. 
 
Toimintaohjeet poikkeustilanteiden varalle: yksikön poistumisturvallisuusselvitys on ajan tasalla, kiinteistö on 
kokonaisuudessaan sprinklerisoitu, turvallisuuskävelyillä kartoitetaan riskit, sähkökatkosten varalla on 
varavalojärjestelmä. 
 
Toiminnan riskejä arvioidaan turvallisuusselvityksessä, palo- ja pelastussuunnitelmassa, elintarvikelain mukaisessa 
omavalvontasuunnitelmassa sekä lääkehoitosuunnitelmassa. Yksikön turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma on 
hyväksytetty pelastusviranomaisilla ja elintarvikelain mukainen omavalvontasuunnitelma terveysviranomaisilla. 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Toiminnan ja palvelun laatua seurataan omavalvonnan ja hoivan ja hoidon poikkeamilla. Lisäksi tehdään vuosittain 
työsuojelulain mukainen riskien arviointi, johon on yhdistetty asiakkaaseen kohdistuvien riskien arviointi  
 
Riskien hyvä hallinta perustuu kokonaisvaltaiseen toiminnan arviointiin, jonka avulla parannetaan ja kehitetään 
toiminnan turvallisuustasoa. Arvioinnin toteuttaminen vaatii jatkuvaa toiminnan seuraamista, kehittämistä ja riskien 
kartoittamista.  
Toimintaohjeet poikkeustilanteiden varalle: yksikön poistumisturvallisuusselvitys on ajan tasalla, kiinteistö on 
kokonaisuudessaan sprinklerisoitu, turvallisuuskävelyillä kartoitetaan riskit, sähkökatkosten varalla on 
varavalojärjestelmä. 
 
 
 
 
Lääkehoidon riskien arviointi on lääkehoitosuunnitelmassa. 
 
Lääkkeiden antotilanne, mahdollinen riskitilanne: väärät lääkkeet, väärään aikaan, väärälle asukkaalle. 
Tilan rauhattomuus, monta asukasta yhtä aikaa lääkkeitä hakemassa. 
Ennaltaehkäistään: rauhoitetaan lääkkeiden antotilanne, yksi asukas kerrallaan. 
Lääkevuorovastaava tarkistanut lääkeannostelijasta, että oikea lääke, oikeaan aikaan, oikealle asukkaalle. 
 
Riskilääkkeet: Toimintayksikkö määrittää hoitoon liittyvät riskitekijät -ja lääkkeet, sekä perehdyttää, ohjeistaa ja 
kouluttaa työntekijät niiden ennaltaehkäisyyn asiakkaan lääkehoidossa. 
Tärkeää tunnistaa yksikössä käytössä olevat riskilääkkeet kuten voimakkaat kipulääkkeet-kipulaastarit, huumelääkkeet, 
PKV-lääkkeet, sekä lääkkeet, joissa riski kohdistuu työntekijään lääkkeiden käsittelyssä tai käyttökuntoon 
saattamisessa. 
Toimintaohje tilanteessa, jossa mahdollisesti tapahtunut lääkevirhe: väärät lääkkeet: yhteys terveyskeskuksen 
päivystävään lääkäriin ohjeiden ja jatkotoimenpiteiden saamiseksi. 
Asukasta informoidaan tilanteesta. 
 
Mahdollinen riskitilanne: Leponex-lääkitys, jatkuva kerran kuukaudessa otettavat turvakokeet. Mikäli veriarvot ovat 
poikkeavia, toimitaan lääkärin antamien ohjeiden mukaan. Huomioidaan myös kuumeen nousu, voinnin lasku. 
Lisäksi verenohennuslääkkeet sekä reumalääkkeet. Seurataan verikokein ohjeistuksen mukaan. 
 
*Tietosuojariskit: Asukkaiden salassa pidettäviä tietoja käsitellään siten, että ne eivät pääse asiaan kuulumattomien 
tietoon. Kirjaukset vain DC-järjestelmään ja Pegasos-järjestelmään. Asukaspapereita säilytetään aina lukituissa 
kaapeissa, lukitussa huoneessa.  Hävitettävät paperit laitetaan turvajätelaatikkoon, Kaikki puhelut puhutaan suljetussa 
tilassa, henkilötietoja sisältävät postit lähetetään sähköisesti aina turvapostina.  Tietokoneelta kirjaudutaan ulos tai se 
lukitaan poistuttaessa, kirjaudutaan aina omilla tunnuksilla, salasana vain omassa käytössä. Asukkaiden tietoja ei 
luovuteta ulkopuolisille, potilaskirjaukset omistaa kotikunta, jonne ne palautetaan asukkaan muutettua pois. Asukkaiden 
papereita ei viedä yksikön ulkopuolelle.  
•Tietokoneelle kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen salasana, puhelimissa on salaus pin-koodilla. 
•Henkilöstöön liittyvät riskit: äkilliset poissaolot työstä, aina nopea ilmoitus esimiehelle tai vuorovastaavalle, aloitetaan 
välitön toiminta sijaisen saamiseksi. Tähän auttaa, kun pidetään riittävän suuri sijaisreservi. Sijaisten yhteystiedot ovat 
ajan tasalla. 
 

 

Riskien tunnistaminen 
 
Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
Jokaisesta poikkeamasta tehdään henkilöstön toimesta HaiPro ilmoitus, jonka käsittelee joko tiimivastaava tai 
yksikönjohtaja viikon sisällä. Työturvallisuusilmoitukset menevät käsittelyyn sekä työsuojeluvaltuutetulle, että 
yksikönjohtajalle.  Lisäksi tehdään 3 kk välein toimitilatarkastus.   
 
Riskeistä hankitaan tietoa monipuolisesti, ei vaan HaiPro ilmoitusten perusteella. Keskustelut henkilöstön, asiakkaiden, 
asukkaiden ja omaisten kanssa antavat arvokasta tietoa. Säännölliset toimitilojen tarkastukset, vaarojen kartoitukset ja 
työpaikkaselvitykset antavat lisätietoa toimintaympäristön mahdollisista riskeistä. Riskejä arvioidaan myös 
päivittäisessä työssä. Ne voivat liittyä tehtävään, työympäristöään tai omaan kykyyn suoriutua tehtävästä. Yksittäiset 
riskitekijät eivät välttämättä tunnu merkittäviltä mutta niiden yhteisvaikutus voi nostaa tilanteen kokonaisriskin suureksi.   



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Jokaisen työntekijän velvollisuus on sekä ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista, tehdä tarvittavat välittömät 
korjaustoimenpiteet lisä vaarojen ehkäisemiksesi, että sitoutua niihin toimintatapoihin, joilla tunnistettuja riskejä 
hallitaan.   
Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa henkilökunnan kanssa mietitään myös työssäjaksamista ja toimenpiteitä, joilla 
voidaan tukea työkykyä ja työssäjaksamista.    
Väärinkäytösten, epäkohtien ja/tai asukasturvallisuuden vaarantumisen ilmoittamiselle on Mehiläisen sisäisessä 
intranetissä (Mehinet) kanava, jossa työntekijät voivat halutessaan tehdä asiasta ilmoituksen anonyymisti. 
Viikoittaisessa omavalvontakyselyssä tarkistetaan mm. hoito- ja kuntoutussuunnitelmien ajantasaisuus, lääkelupien 
tilanne, kirjaamisen frekvenssi, kirjaaminen omilla tunnuksilla, poikkeamina kirjaaminen haipro- järjestelmään.  
 
Henkilöstön tulee ilmoittaa esimiehelle välittömästi havaitsemistaan epäkohdista tai riskeistä. Haipro on järjestelmä, 
jossa ilmoitetaan sekä potilas- että työturvallisuuspoikkeamat, poikkeamat käsitellään viikoittain yksikön 
Tablettitietokoneen kautta henkilöstö voi antaa anonyymisti palautetta, kaikista laatupoikkeamista tulee 
palvelutasohälytykset, jotka tulevat laatuorganisaation, yksikön johdon ja aluejohdon käsittelyyn. Laatujärjestelmän 
avulla pidetään yllä säännölliset turvallisuuskävelyt ja toimitilatarkastukset. Näistä nousevat epäkohdat huolehditaan 
esim. Huoltoyhtiön tietoon. ja toimenpiteet, epäkohdista ilmoittaminen nimettömänä. 
 
 
Riskien käsitteleminen 
 
Kaikki haittatapahtumat ja ”läheltä piti” -tilanteet kirjataan ohjeistusten mukaisesti.  Ilmoitukset käsitellään yksikön 
henkilöstökokouksissa esimiehen johdolla viikoittain. Välittömiä toimenpiteitä vaativat ilmoitukset käsitellään 
mahdollisimman pikaisesti esimiesten toimesta. Tarvittaessa ilmoitukset käsitellään myös asiakkaiden ja heidän 
omaistensa kanssa.  
Poikkeamat käsitellään mahdollisimman nopeasti poikkeaman kirjaamisen jälkeen. Poikkeamien käsittely on vastuutettu 
tiimivastaavalle ja yksikön johtajalle. Lisäksi työsuojeluvaltuutetulle menevät tiedot työsuojelullisista poikkeamista.  
Haittatapahtumien, poikkeamien ja ”läheltä piti” -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja 
raportointi. Vastuu riskinhallinnassa 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. 
 
Korjaavat toimenpiteet 
 
Kaikki ilmenneet epäkohdat käsitellään henkilöstön viikkokokouksessa, sovitaan korjaavista toimista ja niiden 
käytäntöön viemisestä ja seurannasta. 
 
Epäkohdat raportoidaan, ne käsittelee yksikön esimies ja vie eteenpäin, esimerkiksi tilaajalle. Tilaajalle raportoidaan 
huomattavista aineellisista, tietoturva- tai muista vakavista poikkeamista, liittyen esim. asukas-, lääke- tai muuhun 
turvallisuuteen, joko kirjallisesti tai soittamalla. 
 
Läheltä piti tilanteet; tehdään poikkeamailmoitus, käydään yksikön viikkokokouksissa läpi, arvioidaan ja päätetään 
toimista, jolloin tilanteet voidaan välttää.  
Muutoksista tiedottaminen 
 
Mietimme viikoittain viikkopalaverissa, miten voimme muuttaa toimintaamme turvallisemmaksi. Uudet työ/toimintaohjeet 
kirjataan työvuorojen tehtävän kuvauksiin. Lisäksi kaikista henkilökunnan palavereista tehdään muistio, joka on kaikkien 
luettavana, Share-pointissa yksikön kansiossa ja paperiversiona toimistossa. Käytössämme on myös päivittäiset 
tehtäväluettelot ja tarpeen mukaan asia lisätään siihen.  
Toimintatavan muuttuessa tehdään jatkuvaa arviointia yhdessä työryhmän kanssa. Muuttuneet käytänteet sovitaan 
otettavaksi käyttöön, esim. määräajalle tai toistaiseksi. Seurataan toteutumista, arvioidaan hyötyjä ja mietitään 
mahdollisia jatkotoimia 
Käytössä on koronamappi, jossa ajantasaiset toimintaohjeet alkaen 4/2020. Lisäksi pidetään vähintään 1 x viikossa 
henkilökunnalle henkilöstöpalaveri, jossa käydään muutoksia läpi. Henkilökunta ohjeistettu päivittäin lukemaan 
Mehinetistä uusia konsernin toimintaohjeita.  



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Jos valvova viranomainen tai tilaaja antaa palauteen toiminnasta, joka edellyttää toiminnan muutosta, muutos tehdään 
välittömästi tai mahdollisimman pian.  Tiedotus asiasta tapahtuu joko viikkokokoukissa tai kaikille työntekijöille 
sähköpostilla. 
 

 

 

 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
 
Yksikön johtaja Mari Haavisto, tiimivastaava Merja Kostamovaara, lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja Alina 
Autioniemi sekä koko yksikön työryhmä. 
 
Mehiläisen hoivapalveluissa omavalvonnan suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta valtakunnallinen laaturyhmä.  
 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 
Mari Haavisto, mari.haavisto@mehilainen.fi, p. 044 31 58 358 
 
Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 
Mehiläisen vuosikellon mukaan omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain lokakuun aikana sekä aina, kun 
tapahtuu palvelun laatuun, vastuuhenkilöihin, asukasturvallisuuteen tai toimilupaan liittyviä muutoksia. Henkilöstö 
tutustuu omavalvontasuunnitelmaan ja tuo esille havaitsemiaan muutostarpeita niiltä osin, minkä laadinnassa eivät ole 
olleet mukana. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
Ajan tasalla olevan omavalvontasuunnitelman tulee olla julkisesti nähtävillä yksikössä siten, että siihen oi helposti ja 
ilman erillistä pyyntöä tutustua.  
 
Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 
 
OVS löytyy yksikön A-rapun sisäänkäynnin yhteydessä olevasta Kodin kansiosta. 
 

 

 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
4.2.1 Palvelutarpeen arviointi 
 
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 
Hoidon- ja palveluntarvetta 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 
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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.  
  
Asiakkuuden jatkuessa arviointia tehdään säännöllisesti kuntoutumissuunnitelmaa arvioitaessa ja päivittäessä.  
  
  
Palvelutarpeen arviointi ennen sijoittamista tehdään tilaajan toimesta ja aloitteesta. Arviota voidaan tehdä yksikössä 
esim. koejakson aikana. Lisäksi kuntatilaajalla on 3 kk:n aika, jona aikana yhdessä arvioidaan asetettavat tavoitteet 
kuntoutujan asumispalveluille. 
Palveluntarve arvioidaan asiakkuuden kestäessä vähintään vuosittain, kuitenkin aina tilanteen muuttuessa.  
 
Kunnan sijoittaessa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin suorittaa kotikunta. Asumispalveluyksikössä palvelun tarpeen 
arvioinnissa ja hoito- ja kuntoutumissuunnitelman teossa käytetään mm. TUVA, ja tarvittaessa MMSE arviointia. 
Näiden pohjalta määritellään asukkaalle hoito- ja kuntoutusuunnitelma.   
  
Palveluntarvetta arvioidaan 3–6:n kuukauden välein, ja aina tilanteen muuttuessa. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa 
tehdessä tukena on myös yhteistyötahojen arvio ja TUVA-mittari  
  

• Asukkaan palvelutarpeen määrittäminen: asukkaan oma näkemys ja omista tarpeista lähtien. Käydään läpi 
tuen tarve yhdessä asukkaan ja mahdollisesti omaisten mukana. Lisäksi huomioidaan toimintakyvyn vahvuudet, 
psyykkinen tila, sosiaalinen toimintakyky sekä mahdollinen päihdehistoria.  
• Asukkaan sitoutuminen kuntoutumiseen tavoitteen asettelun kautta, tavoitteet riittävän konkreettisia ja 
tavoitettavissa.  
• Hoito- ja kuntoutumissuunnitelman laatiminen. Laaditaan viimeistään kuukauden kuluttua asukkaan tultua 
asumisen piiriin. Tavoitteet ja keinot sovitaan yhdessä omaohjaajan kanssa.  
• Suunnitelma tarkistetaan kolmen (3) kuukauden välein yhdessä asukkaan kanssa, tarvittaessa useammin, jos 
tilanteissa on muutoksia.  
• Suunnitelma esitellään hoitavalle taholle (sosiaalitoimi, hoitava lääkäri) seuraavan käynnin yhteydessä.  
 
Palvelutarpeen arviossa käytetään apuna mm. TUVA-mittaria, yhteistyötahojen arviota, asukkaan hyvin tuntevan 
omaohjaajan näkemystä. Jos asukkaan ja omaohjaajan näkemykset eroavat toisistaan, molemmat kirjataan. 

  
Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
 

• Ennen asukkaan sijoittumista; varataan aina mahdollisuus tutustumiskäyntiin yksikköön, jolloin yksikön 
toiminnasta kertominen, mihin asumisella pyritään, ja millä keinoin. Kuvataan yksikön käytännöt ja esim. 
vierailu- ja yhteydenpitomuodot. Asiakkaan palvelutarpeiden alustava kartoittaminen.  

• Asumisen alkuvaiheessa ja alkuarvioinnissa: tutustuminen kodin toimintaan ohjatusti, asukkaan omat 
kuntoutumistarpeet huomioidaan ja vahvuudet kartoitetaan hyvinvointi- ja kuntoutumissuunnitelman 
laatimisessa. Viikko-ohjelman laadinta siten, että kuntoutumisen tavoitteet nousevat siinä.  

• Asumisen aikana (asukkaiden mukanaolo arvioinneissa): hyvinvointi- ja kuntoutumissuunnitelman arviointi 
säännöllisesti, jolloin arvioidaan suunnitelman toteutumista. Suunnitelman laatimiseen kutsutaan omaiset 
mukaan, jos asukas näin haluaa. Lisäksi vuosittaiset (2 x vuodessa) lääkäritapaamiset ja kotikunnan 
sosiaalityöntekijän tapaamiset, joihin omaiset kutsutaan mukaan, jos asukas itse niin toivoo.  

• Asukas on aina mukana tutustumiskäynnillä, jossa hän ilmaisee itse arvionsa palveluntarpeestaan. Myös hänet 
hyvin tunteva henkilö, esim. sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja, ohjaaja, tai omainen voi arvioida.  

• Asumisen aikana tehdään ja päivitetään henkilökohtainen kuntoutumissuunnitelma, johon asukas osallistuu ja 
asukkaan halutessa myös läheisen on mahdollista osallistua.  

 
 
 

4.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
 
 
Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Hoito- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan kuukauden kuluessa yksikköön muuttamisesta. Pyritään kartoittamaa 
toimintakyvyn ja muut elämän osa-alueiden kehittämiskohteet. Aluksi sen hetkisen tiedon perusteella, omaohjaaja 
vastaa tekemisestä. Suunnitelmaa täydennetään ja mahdollisesti muutetaan, kun asukas tulee tutummaksi ja saadaan 
lisää tietoa asukkaan vahvuuksista, tavoitteista, haasteista ja tarpeista. Omainen tai muu läheinen voi osallistua 
laadintaan. 
Päivittäiskirjaus tehdään ja arvioidaan, ja toteutumisen seuranta kuukausiyhteenvedossa. 
 
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
 
Työryhmässä käydään läpi päivitetty suunnitelma, päivittäiskirjaamiseen huomio asiasta, johon tullut muutos tai 
työryhmän tulee huomioida asukkaan kohdalla. 
 

4.2.2 Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Itsemääräämisoikeus on perusoikeus, joka kuuluu kaikille. Siihen kuuluu oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, 
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen sekä oikeus yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. 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? 
 
Asukkaan huone on hänen yksityisaluettaan, jota kunnioitetaan niin henkilökunnan kuin muiden asukkaiden toimesta. 
Asukasta kannustetaan, rohkaistaan ja opastetaan aina tekemään itsenäisiä päätöksiä, jotka liittyvät mm. arjen 
toimintoihin, kuten liikkumiseen, rahankäyttöön, tupakointiin, ruokailuihin, yhteydenpitoon läheisiin ja 
harrastuksiin/viriketoimintoihin liittyviin asioihin. Jos asukkaalla on vaikeuksia näissä, hän saa henkilökunnalta tukea 
päätöksenteossaan kuitenkin siten, että itse hyväksyy päätöksen ja ymmärtää sen seuraamukset ja mahdolliset riskit. 
Jos henkilökunnan näkemys eroaa asukkaan näkemyksestä, tämä kirjataan. Sopimuksista tehdään aina määräaikaisia, 
eli niitä tarkistetaan ja arvioidaan sovitun ajan kuluttua yhdessä ja mietitään jatkosta yhdessä asukkaan kanssa.  
 
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan 
lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Jos rajoitustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan, on 
niille oltava laissa säädetty peruste. 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.  
 
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 asiakastietoihin. 
 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 
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. 
 
Lisäksi  
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

• Kirjataan hyvinvointi- ja kuntoutumissuunnitelmaan; itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. 
Asukkaalla on oikeus koskemattomuuteen, omaan vapauteen ja turvallisuuteen. Oma yksityisyys, 
tahdonvapaus ja itsemääräämisoikeus ovat keskiössä arjen toiminnoissa ja valinnoissa.  

• Kannustetaan, vahvistetaan ja mahdollistetaan asukasta käyttämään rohkeasti 
itsemääräämisoikeuksiaan, esim. rahankäytössä, ulkoilussa, yhteydenpidossa läheisiin. Vastuut ja 
velvollisuudet kansalaisena, yhteiskunnan jäsenenä.  

• Noudatetaan asetuksia ja lakeja.  
• Asukkaan kunnioitus, jolloin myös yhteistyössä sovitaan asukkaan kanssa rajoittavista tekijöistä, 

kuten perustellusti liikkumisen rajoituksista, esim. yöllä turvallisuussyyt huomioiden.  
• Talon ohjeiden ja sopimusten läpikäyminen asukkaiden kanssa perustelujen kera. 

 
 
 
”Tartuntatautitilanteesta johtuvissa tilanteissa noudatetaan viranomaisten kulloinkin voimassa olevaa 
ohjeistusta.”  
 
Asiakkaan asiallinen kohtelu 
 
 

• Varmistamme aina, että asukkaat saavat hyvää ja tasapuolista kohtelua: Kunnioitetaan asukasta tuntevana 
ihmisenä, tiedostamalla että asukas on oikeutettu aina hyvään, inhimilliseen ja arvostavaan kohteluun. 
Henkilökunta osaa toimia eri tilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Henkilökunnan valinnalla, perehdytyksellä ja 
koulutuksella on tärkeä merkitys.   

• Varmistamme ja seuraamme ettei kaltoinkohtelua tai hyväksikäyttöä tapahdu, mm. asukaskyselyjen kautta, 
kysymällä kasvotusten, kuuntelemalla aina asukasta herkällä korvalla. Kaltoinkohtelua epäiltäessä, asia 
otetaan puheeksi ja selvitetään tilannetta. Rohkaisemalla henkilökuntaa ottamaan epäillyn kaltoinkohtelun 
esille, johon on perehdytys annettu sosiaalihuoltolain mukaiseen ilmoitusvelvollisuuteen.  

• Organisaatiossa asiasta tiedotetaan yksikön esimiehelle, joka vie asian eteenpäin.  
• Miten tiedotetaan/ tehdään ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta, jos asiat eivät tule muutoin hoidetuksi: tehdään 

ilmoitus maistraattiin edunvalvonnan tarpeesta.   
 
Väärinkäytösten ja epäkohtien ilmoittamiselle on Mehinetissä kanava, jossa työntekijät voivat tehdä ilmoituksen 
anonyymisti. 
 
Asukkaan hyvä ja tasapuolinen kohtelu on tärkein lähtökohta kaikelle työllemme. Asukkaan mielipide otetaan huomioon 
aina häntä koskevassa päätöksenteossa, ja yhdessä etsitään paras ja tilanteeseen sopivin vaihtoehto. Jos päätös on 
ristiriidassa asukkaan näkemyksen kanssa, täytyy päätökselle olla aina esimerkiksi terveyteen, turvallisuuteen tai 
hygieniaan perustuva perustelu.  Päätökset kirjataan asukastietoihin, aina kuitenkin pyritään löytämään ratkaisu, jonka 
molemmat voivat hyväksyä. Myös muutokset mietitään yhdessä asukkaan kanssa.  
 
Asukkaalle kerrotaan hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhteisöasumisessa ja rohkaistaan kertomaan 
avoimesti, jos kokee tulleensa huonosti kohdelluksi.  niin asukastoverin, läheisen kuin henkilökunnan puolelta. 
Kaltoinkohtelu epäilystä henkilökunta tekee ilmoituksen esimiehelle, joka tiedottaa asiasta sosiaalitoimea. 
Kaltoinkohtelu voi olla yksikön henkilökunnan, toisen asukkaan, muun henkilön läheisen tai omaisen tekemää.  
Edunvalvonnan tarpeesta keskustellaan ensin asukkaan tai läheisen kanssa, tarvittaessa tehdään maistraattiin 
ilmoitus.  
 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen 
kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 
Asia otetaan esille asiakkaan, omaisen tai muun läheisen kanssa yksikön esimiehen toimesta. Tilanne käydään läpi ja 
eri osapuolten näkemykset huomioidaan, jotta saadaan mahdollisimman laaja ja totuudenmukainen kuva tapahtuman 
kulusta. Samalla kerrataan eri tahojen oikeudet ja velvollisuudet asian selviämiseksi. 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.2.3 Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
 
Palautteen kerääminen 
 
Ykköskotien laatua mitataan säännöllisesti toteutettavalla laatuindeksikyselyllä. Kyselyssä on omat kysymyssarjat 
läheiselle, asukkaalle 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 ja 5) maukas ruoka. 
Näistä osa-alueista muodostuu 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. 
 
Jos laatuindeksikyselyyn vastannut on ollut huomattavan kriittinen, järjestelmä antaa palvelutasohälytyksen, joka 
menee tiedoksi yksikön esimiehelle, laatuorganisaatioon ja liiketoimintajohdolle. Palvelutasohälytys käynnistää 
välittömät toimenpiteet asiantilan korjaamiseksi. 
Asukkaat osallistuvat viikoittaisiin yhteisökokouksiin, joissa heidän näkemyksensä heitä koskevista asioista tulee esille, 
päätökset kirjataan ja viedään eteen päin. Asukkaita kannustetaan kertomaan toiveistaan mm. kuntouttavan arjen, 
yhteisöllisyyden suhteen ja osallistumaan juhlien, retkien ym. virkistystoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Myös 
kaikki muu suullinen palaute otetaan huomioon. 
 
Asukkaat ja heidän läheisensä pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Vähintään kaksi kertaa vuodessa on omaistenpäivä, jolloin omaisilla on mahdollisuus osallistua esimerkiksi asiantuntija 
tapaamiseen ja saada informaatiota heille tärkeisiin asioihin.  
 
Omatuokioissa omaohjaajan kanssa asukkaat voivat myös nostaa esille mieltään painavia asioitaan esille. Asukas itse 
osallistuu ja sitoutuu hoito- ja kuntoutumissuunnitelmansa laadintaan ja toteuttamiseen sekä viikko-ohjelman 
toteuttamiseen.  
 
Lisäksi keräämme tietoa omaisilta säännöllisesti mm.  palautekyselyt, keskustelut tavattaessa ja soittamalla.  
Asiakastyytyväisyyskyselyistä saatu palaute hyödynnetään toimintaa suunnitellessa.  
Asukkaan elämän historian keräämisellä voidaan parantaa asukkaan kohtaamista. Tätä tietoa hyödynnetään viemällä 
asukkaan mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet mahdollisuuksien mukaan arkeen.   
 
Mehiläisen internetsivuilla on myös palautekanava.  
 
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.   
 
Palautteen keräämisestä ja käsittelystä vastuu on yksikön esimiehellä, joka vie tiedon eteenpäin toimenpiteitä varten.  



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Palautteisiin vastataan palautteen vakavuuden mukaan välittömästi tai viikon sisällä. Saatu palaute kirjataan 
asiakaskirjausjärjestelmään. Palautteeseen vastataan tapauskohtaisesti, suulliseen suullisesti ja myös 
kirjallisesti.   

 
 

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 
Yksikön johtaja Mari Haavisto, mari.haavisto@mehilainen.fi, puh. 044 31 58 358 
 
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 
Tampereen kaupungin sosiaaliasiamies: Taija Mehtonen ja Laura Helovuo,sosiaaliasiamies@tampere.fi, puh.  
040 800 4187, 0400 800 4186, Frenckellinaukio 2 B, PL 487 33100 Tampere 
 
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 
www.kuluttajaneuvonta.fi 
 
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§) 

mailto:mari.haavisto@mehilainen.fi
mailto:sosiaaliasiamies@tampere.fi


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

• 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 
 
Kaikki saatu palaute, oli se sitten kantelu tai muistutus tai muu valvontapäätös, viedään toimintaan välittömästi, ja 
otetaan kehittämisen perustaksi koko henkilöstölle. Toimintamalleja seurataan ja arvioidaan koko ajan, niistä 
keskustellaan henkilöstön kanssa. 

 
• yhteystiedot: Nokian kaupungin terveystoimen johtaja Minna Luoto. 
• Tampereen kaupunki, palvelupäällikkö, psykososiaalisen tuen palvelualue: Kristiina Terävä, p. 044 4314423 

 
e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 
Käsittelyaika on enimmillään 14 pv.  
 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
 

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 
Asukkailla on mahdollisuus osallistua kuntoutumisensa tueksi useisiin erilaisiin ryhmiin ja yksilölliseen toimintaan, 
joissa harjoitetaan mm. kädentaitoja, sosiaalista vuorovaikutusta, muistia, liikuntaa. Teemme retkiä, 
tutustumiskäyntejä lähiympäristöön, teatteri- ja urheilupeleihin.  SCIT-ryhmät auttavat sosiaalisen kognition 
harjaantumisessa. Lisäksi arjen toiminnot omasta ympäristöstä ja hygieniasta huolehtimiseen, kodin pienet vastuutyöt 
ja ohjaajien kanssa pidetyt omatuokiot kodin ulkopuolella edistävät toimintakykyä ja itsetuntoa. 
 
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.   
  
Asukkaan psyykkistä vointia, toimintakykyä, terveydentilaa seurataan päivittäin, kirjaukset tehdään joka vuorosta ja 
mahdollisiin muutoksiin reagoidaan nopeasti.   Kuukausiyhteenvedot toimivat hyvänä koosteena ja seurannan 
apuvälineenä kuntoutumisen edistymisestä. 
 
Asukkailla on mahdollisuus osallistua kuntoutumisensa tueksi erilaisiin ryhmiin, joissa harjoitetaan mm. kädentaitoja, 
sosiaalista vuorovaikutusta, muistia, kuntosaliliikuntaa, retkiä, tutustumiskäyntejä lähiympäristöön, teatteri- ja 
urheilupeleihin.  
Kotien omat viikko-ohjelmat löytyvät yksikön yhteisistä tiloista, lisäksi päivätoiminnalla on oma viikko-ohjelma. 
 
Asukkailla on tarjolla runsaasti eri mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja muuta harrastustoimintaa mieltymysten ja 
uuden kokeilemisen kannalta. Tällaisia ovat mm. leipominen, kädentaidot, musiikinkuuntelu, muistelu- ja 
keskusteluryhmät, maisemaulkoilijat, kuntosali- ja uimahallivuorot, keilailu. Osallistuminen teatteri-.  konsertti- ja 
urheilutilaisuuksiin aiempien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti tai rohkaisemaan kokeilemaan uutta toimintaa. 
Viikko-ohjelmat ovat nähtävissä kotien ilmoitustaululla, ja niitä päivitetään viikoittain eri teemoilla. 
 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.3.2 Ravitsemus 
 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen 
tasoa? 
 
Ateriat tulevat yksikköön Ateriaali Oy:stä kolme kertaa viikossa, ruoka lämmitetään yksikössä, lisäkesalaatti 
valmistetaan ja kasvislisäke, pasta tai riisi keitetään yksikön ryhmäkodeilla. Yksikössä pääsääntöisesti myös leivotaan 
kahvin kanssa tarjottavat, syntymäpäiväkakut ja juhlien tarjottavat. Kiertävä ruokalista tulee yksikköön viikoittain. 
Lisäksi aterioissa huomioidaan erityisruokavaliot  

 
Ruokailuajat:  
 
• klo 6 varhaisaamiainen / puuro ja kahvi halukkaille 
• klo 7.30 aamiainen  
• klo 11.00 lounas  
• klo 13 päiväkahvi  
• klo 16.00 päivällinen/pandemia-aikana 15.30–16.30  
• klo 19.30 iltapala  
• tarvittaessa myöhäinen iltapala/yöpala  
 

Ruokailutilanteet pyritään pitämään rauhallisina ja miellyttävinä. Ruokailuja porrastetaan voimakkaasti, jotta turvavälit 
toteutuvat.  Henkilökunta ruokailee asukkaiden seurassa, pl.  korona-aikana. 
Ravitsemussuositukset huomioidaan yksilöllisesti, 
Mahdollinen aliravitsemus tai ylensyönti huomioidaan ja asukkaan ruokavalio pyritään pitämään terveyttä tukevana. 
Havaittuihin ravitsemusongelmiin reagoidaan aina. Ravitsemusta seurataan myös MNSA-testein. 
 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

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%20torjunta.aspx 
 
Tartuntatautitilanteesta johtuvissa tilanteissa noudatetaan viranomaisten kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta. 
Covid 19 ohjepankki henkilöstölle  
 
https://mehilainen.sharepoint.com/:f:/s/hoiva/yksikot/EtExb1sn1bVAhkCeU3VpsIMBnvuZV8SILEQLXu-
PSapp9A?e=D4PZVD  
 
Hoivapalveluiden yleinen hygieniaohjeistus ja lomakepohjat IMS  
 
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_frames=  
 

• hygieniakäytännöt yleensä, mutta erityisesti koronpandemia-aikana: korostetut pintapyyhinnät kaikilta 
tasoilta, käsinojat, kaukosäätimet kahvat, kaiteet ym. Toimistovälineiden tiheä puhdistus, puhelimet, 
tietokoneet, hälytyslaitteet jne. Nenä-suusuojuksen kokoaikainen käyttö henkilökunta, asukkaat käyttävät 
asioinneilla yksikön ulkopuolella 

• wc tilojen infektiotartuntojen torjunnassa keskeisenä ovat: hyvä käsihygienia, saippuapesu, käsihuuhteen 
käyttö, tarvittaessa suojakäsineiden käyttö, korujen ja rakennekynsien käytön kielto, tarttumapintojen tehokas 
puhtaanapito 

• yhteistyö shp:n infektiotorjunnan ammattilaisten kanssa, yksikön oma hygieniavastaava 
• siivoussuunnitelma 
• elintarvikehuollon omavalvonta 
• hygieniapassit kaikilla henkilöstön jäsenillä        

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=3117&with_frames=


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Mehiläisen potilasturvallisuussuunnitelma sekä potilasturvallisuuteen liittyvät valtakunnalliset linjaukset ja ohjeistukset 
löytyvät sisäisen intranetin potilasturvallisuus -sivuilta. Valtakunnallisten linjausten ja ohjeistusten sekä yhteisten 
toimintatapojen toteutumista seurataan sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Sektorikohtaisissa sairaanhoidon ohjeissa 
korostetaan käypähoitosuositusten ja lääkärin hoitolinjausten noudattamista. 
 
Terveydenhuollon järjestäminen yksiköissä ja noudatettavat toimintaohjeet on kuvattu laatujärjestelmässä. Terveyden 
edistäminen on laatukuvauksissa omana alueenaan. Asukkaille järjestetään laatujärjestelmän edellyttämällä tavalla 
sopimusten puitteissa heidän tarvitsemansa lääketieteellinen hoito. Hoidossa noudatetaan hoitavan lääkärin tekemiä 
linjauksia ja käypä hoito suosituksia.  
 
Ykköskoti Myllyssä 

• asukkaiden perusterveydenhoito järjestetään omassa terveyskeskuksessa  
• terveystarkastukset suoritetaan vuosittain asukkaan omassa terveyskeskuksessa 
• sairaanhoitajatasoinen sairaanhoito onnistuu yksikössä arkisin 7–15, myös yleensä viikonloppuisin 

 
 
a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja 
äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 
 
Hammashoito tapahtuu joko tarpeen vaatiessa, laaditun suunnitelman tai perussairauden edellyttämänä, esim. 
diabeetikot. Tieto käynnistä ja ohjeista kirjataan asiakastietojärjestelmään. Jatkoseurannat toteutuvat ja ovat yksikön 
ja asukkaan kalenteriin merkittynä.  
 
Kiireellinen sairaanhoito: terveyskeskuksen päivystykseen vastaanotolle ohjaajan kanssa tai siirto päivystykseen 
ambulanssilla tilanteen mukaan. Hoitajanlähete on täytettynä mukana.  
Kiireettömässä sairaanhoidossa varataan aika terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta.  
Äkillisen kuoleman sattuessa soitetaan aina hälytyskeskukseen, josta tieto menee myös poliisille. Omaisille 
tiedotetaan yksikön toimesta tapahtuneesta mahdollisimman pian, vaikka viranomiaset olisivatkin asiasta omaista jo 
tiedottaneet.  
Ohjeistukset käydään työntekijöiden kanssa läpi perehdytyksessä 
 
b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
 

• Perusterveydenhuolto järjestetään asukkaiden omalla terveysasemalla, joko oman kunnan alueella tai 
terveyspalvelujen siirron myötä Nokian terveyskeskuksessa. 

• Terveystarkastukset: Vuosikontrollit toteutetaan lääkärin vastaanotolla sovitusti, joissa seurataan mm. 
verikokein terveydentilaa. Sairaanhoitajat huolehtivat toteutumisesta. Yhteys otetaan muulloinkin hoitotahoon, 
esim. akuuteissa oireissa. Ohjaaja on mukana vastaanotoilla asukkaan tukena. Tieto käynneistä ja niiden 
sisällöstä, mahdollisista lääkemuutoksista tai otettavista laboratorio kokeista kirjataan 
asiakastietojärjestelmään. 

• Hammashoito tapahtuu joko äkillisen hoitotarpeen vaatiessa tai perussairauden edellyttämänä, tieto 
        käynnistä ja ohjeista kirjataan asiakastietojärjestelmään. 
• Yksikössä seurataan kuukausittain asukkaan verenpainetta (RR) ja painonhallintaa. 
• Lisäksi lääkärin ohjeistuksen mukaisesti seurataan asukkaan esim. VS-arvoja ja PEF-mittauksia. 
• Asukas ohjataan lääkärin määräämiin laboratoriokokeisiin (tutkimukset ja erilaiset turvakokeet) sekä 

erikoissairaanhoidon seurantakäynteihin. 
• Terveyttä edistetään tarjoamalla päivittäin monipuolista ravintoa. Huomioidaan yksilölliset lisäravinnon tarpeet 

sekä vastaavasti tuetaan kevyempiin ruokailutottumuksiin. Ohjaaja kiinnittää huomion asukkaan 
nesteytykseen (tarvittaessa nestelista), joko rajoitetaan liiallista juomista tai huolehditaan riittävästä nesteen 
saamisesta. Lääkärin ohjeistuksen mukaan Na-verikokeet. 

• Tuetaan päivittäiseen ulkoiluun. 
• Jalkojenhoitaja käy säännöllisesti kodilla. Ohjaaja huomioi säännöllisesti asukkaan jalkojen kunnon ja 

jalkineiden sopivuuden. 
• Psyykkisen voinnin seuranta tapahtuu jatkuvasti, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa hoitava psykiatri 

tapaa asukkaan. Silloin tarkistetaan mm. Kokonaislääkitys. Tarvittaessa ollaan hoitotahoon yhteydessä 
muutenkin. 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

• noudatetaan käypä hoito -suosituksia, Terveysportti: Lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. 
• Yksikössä on sairaanhoitaja työssä pääsääntöisesti arkisin klo 7–15. 

 
 
c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 
Alina Autioniemi, lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja, p. 0405924420. 
 
 Merja Kostamovaara, tiimivastaava, p. 040 8413046.  
 
Sähköpostit ovat muotoa  etunumi.sukunimi@mehilainen.fi 
 

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.  
 
Lääkehoitoa toteuttaa vain siihen koulutuksen ja luvan saaneet henkilöt, suoritettuaan ensin LOVE-
lääkehoitokoulutuksessa LOP-teoria, -laskut sekä PKV-osion ja annettuaan kustakin osa-aluetta koskevat kolme 
näyttöä sairaanhoitajalle. Kun edellä mainitut on suoritettu ja hoitaja allekirjoituksellaan vakuuttanut 
lääkehoitosuunnitelman luetuksi, sairaanhoitaja allekirjoittaa lääkelupaan suosituksensa luvan myöntämisestä ja 
viimeiseksi lääkäri allekirjoittaa lääkeluvan. Lääkelupa on voimassa viisi vuotta siitä, kun lääkäri on sen allekirjoittanut. 

 
Lääkehoidon suunnitelma päivitetään vuosittain ja aina, kun tulee muutoksia. Se on kuvaus jo käytössä olevasta 
lääkehoitoprosessista. Lääkehoitoon perehdyttämisestä vastaa yksikön sairaanhoitaja.Lukukuittauksella työntekijä 
sitoutuu noudattamaan lääkehoidon suunnitelmaa. Mahdollisiin epäkohtiin tai vääriin toimintatapoihin puututaan 
välittömästi ja tehdään korjaukset. Jos ilmenee vakavia puutteita ohjaajan osaamisessa tai vakavia virheitä, lääkeluvat 
voidaan perua. Lisäkoulutuksen ja uusien näyttöjen kautta lääkeluvat voidaan harkinnan mukaan palauttaa. 

 
• Vuoron lääkevastaava kuittaa allekirjoituksellaan lääkekaapin avaimet. 
• Lääkejaon tarkistuksen dokumentointi. 
• PKV-lääkkeiden tarkistus kerran viikossa. 
• Huumekortti ja sen täydentäminen. 
• Haipro-ilmoitukset ja niiden käsittely. 
• Yhteistyö apteekin kanssa. 

 
a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

 
Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään vähintään kerran vuodessa ja lisäksi aina tarpeen mukaan.  
 
Lääkepoikkeamat kirjataan Hapro-järjestelmään ja niistä tehdään kooste, jota käsitellään yksikön viikkokokouksissa. 
Poikkeamiin johtaneita syitä ja mahdollisia prosessivirheitä analysoidaan yhteisesti ja suunnitellaan tarvittavat 
toimenpiteet lääkevirheiden ennalta ehkäisemiseksi. Tarvittaessa lääkehoitosuunnitelmaa täydennetään. 
 
 
b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
 
Lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja Alina Autioniemi, alina.autioniemi@mehilainen.fi 
 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 
Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö on kuvattu yksikön esimiehen ja palvelujohtajan tehtäväkuvauksissa. Päävastuu 
kuntayhteistyöstä on liiketoimintajohtajalla ja palvelujohtajilla. Yksikön johtaja tekee tiivistä yhteistyötä sijoittavien 
sosiaaliviranomaisten kanssa erityisesti asukkaan asioihin liittyen.  
 
 
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelunantajien kanssa toteutetaan? 
 
Yhteistyö on tiivistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Konsultoimme tarvittaessa esimerkiksi 
lääkäriä, sairaanhoitajaa, haavanhoitajaa, diabeteshoitajaa tai fysioterapeuttia.  
Asukkaan psykiatriseen hoitotahoon olemme tarvittaessa aina yhteydessä, kun asukkaan vointi tai esimerkiksi 
vuosikontrollin tarve sitä edellyttää.  
Asukkaan asioissa kuntayhteistyöstä vastaa yksikön johtaja ja tiimivastaava yhteistyössä omaohjaajan kanssa. 
Sosiaalialitoimen edustaja on mukana niin palveluiden suunnittelussa kuin arvioinnissakin. Heitä informoidaan 
asukkaan terveydentilan, tilanteen tai suunnitelmien muuttuessa viiveettä. Lisäksi asukas tai kuntakohtaisesti voidaan 
sopia tarkennuksia tai lisäyksiä yhteydenpitoon. Työnjaosta tällaisissa tilanteissa sopivat yksikön johtaja, tiimivastaava 
ja omaohjaaja tapauskohtaisesti. 
 
Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
 
Laadunhallintaan on kuvattua liiketoiminta-aluekohtaisesti alihankinta ja yhteistyötahot. Palveluhankinnat on kuvattu 
Mehiläisen hankintatoimen ohjeissa ja hankintapolitiikassa. 
 
Hankintapolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset suunnitelmallisille ja kokonaistaloudellisille hankinnoille. Sen avulla 
turvataan konsernin etu luomalla yhtenäinen toimintatapa ja sopimuskäytännöt, joilla ohjataan konsernin resurssien 
käyttöä tehokkaasti. Mehiläisessä toteutetaan vastuullista hankintapolitiikkaa ja ympäristöasiat huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaan. Valittujen toimittajien toimintamallit tukevat mahdollisimman hyvin Mehiläisen omaa 
ympäristöpolitiikkaa.  Valtakunnallisten tuote- ja palvelun tuottajien laadunarviointi suoritettaan vuosittain sopimusten 
päivittämisen yhteydessä. 
 
Muut kuin valtakunnalliset palveluiden tai tuotteiden toimittajat on luetteloitu yksikön yksikönjohtajan toimesta. 
Laadunvalvonta tapahtuu vuosittain ohjeistusten mukaisesti. Seuraamme jatkuvasti alihankkijoiden toimintaa. Keskeisiä 
kriteereitä ovat palvelun/tuotteen laatu, toimitusajan oikea-aikaisuus ja kustannus. Poikkeamista reklamoimme 
välittömästi.  
Sopimuskumppaneiden kanssa jo sopimusvaiheessa sovitaan mitkä laatu- ja turvallisuusvaatimukset ovat ehdottomia. 
Sopimuksen kuluessa käydään vähintään vuosittain, tarvittaessa useamminkin keskustelut vaatimusten 
toteutumisesta ja havaittuihin puutteisiin puututaan, myös aiemmin, jos tarve on kriittinen.  
 
Ykköskoti Myllyssä alihankintaa tapahtuu seuraavasti: 

• Ateriapalvelut: Ateriaali Oy 
• Siivous: SOL-siivouspalvelut 
• Kiinteistöhuolto: Lassila & Tikanoja Oy 
• Vaihtomatot: Lindström Oy 
• Käsipyyhkeet: Lindström Oy 
• Asiakastietojärjestelmän ylläpito ja tuki: Invian Oy 

 
 

 

 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 

 

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. 
 
 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden 
asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?  
  
Asukasturvallisuuteen liittyvä riskikartoitus tehdään tarvittaessa. Lisäksi huomioidaan uuden asukkaan seuranta ja 
arviointi. 
 
Kiinteistöhuolto huolehtii taloteknisestä turvallisuudesta sisältäen vesi-, sähkö-, ja rakenneturvallisuuden, ml. 
sammutus- ja palohälytysjärjestelmät. 
 
Terveysviranomaisen ja pelastustoimen kanssa tehdään lakisääteiset tarkastukset. 
 
Poistumisharjoitukset, alkusammutuskoulutukset ja -harjoitukset toteutuvat joka toinen vuosi. 
 
Toimitilatarkastukset tehdään neljännesvuosittain, joihin liittyy henkilökunnan turvallisuuskävelyt. 
 
Asukkaiden huoneet turvallisuus tarkistetaan tarvittaessa, 1–2 vuoden välein. 
 
EA1 ja täydennyskoulutukset kiertäen henkilöstön osalta 2–6- henkilöä vuodessa. 
 
Väkivalta- ja aggressiotilanteiden hallinta koulutukset 2–3 vuoden välein tai tarvittaessa. 
 
 

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? 
 
Henkilöstön määrä arvioidaan suhteessa asukkaiden avuntarpeeseen, määrään ja toimiluvan asettamiin vaatimuksiin. 
Ykköskoti Myllyssä henkilöstömitoitus tehostetun palveluasumisen osalta luvan mukaan on 0,46 
henkilötyövuotta/asukas. Sopimukset edellyttävät mitoitukseksi 0,5 henkilötyövuotta/asukas. Palveluasumisessa 
mitoitus on 0,3 henkilötyövuotta/asukas.  
 
Yksikössä työskentelee vakituisesti 5 sairaanhoitajaa, 14 lähihoitajaa, sosionomi, päivätoiminnan ohjaaja ja 1,4 
keittiötyöntekijää. Heidän lisäkseen yksikössä työskentelee vakituisesti yksikön johtaja, jolla on sosiaalihuoltolain 
mukainen korkeakoulututkinto.  
 
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet?  
 
Ykköskoti Myllyn sijaisina toimivilla on sosiaali- ja terveysalan koulutus. Sijaisten pätevyys ja ammattioikeudet 
tarkistetaan jokaisen rekrytoinnin yhteydessä Julkiterhikistä/Julkisuosikista. Yksikössä työskentely vaatii perehtymistä 
yksikköön työn itsenäisen luonteen vuoksi. Tämä edellyttää sijaisten hyvää perehdyttämistä ennen yksin työskentelyä.  
 
Sijainen hankitaan aina vakituisen henkilökunnan poissaolojen ajaksi esimerkiksi vuosilomat, perhevapaat, 
opintovapaat ja sairauspoissaolot. Mikäli sijaista ei yrityksistä huolimatta saada lyhytaikaiseen äkilliseen poissaoloon, 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

varmistetaan lyhytaikaisen 1–2 päivän poissaolon aikana työaikoja ja työtehtävien tarkennusten avulla toiminnan laatu 
ja turvallisuus. 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
 
Yksikössä suunnitellaan tarkasti 6 viikon työvuorolista, joka perustuu asukaskunnan määrän ja läsnäolon 
ennusteeseen. Se toimii tärkeimpänä henkilöstövoimavarojen takeena. Henkilökunta suunnittelee työvuorolistan 
autonomisesti itse ja esihenkilö vastaa listan oikeellisuudesta. 
 
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. 
 
Vakituisen henkilöstön rekrytointi toteutuu pääsääntöisesti avoimella haulla, jonka käynnistää esimies. Ilmoitus 
julkaistaan TE-keskuksen sivuilla. Sopivat hakijat haastatellaan esihenkilön, hänen esihenkilönsä ja/tai esimerkiksi 
kollegan toimesta. Valinnan tekee yksikön esihenkilö ja mahdollisesti hänen esihenkilönsä on mukana päätöksessä. 
Valinnan jälkeen ilmoitetaan soittamalla valituksi tulleelle ja muille hakemuksen jättäneille lähetetään postia. 
Aloittamisajankohta sovitaan tarpeen mukaisesti. 
 
Sijaisten rekrytointi toteutuu käyttämällä esimerkiksi opiskelijoita, muita sijaisia tai tarvittaessa avoimella haulla. 
Sijaisten ja tuntityöntekijöiden saatavuus turvataan hyvällä henkilöstöpolitikalla, tasapuolisella kohtelulla ja arvostavalla 
asenteella. Työntekijän kelpoisuudet varmistetaan tarkistamalla tutkintotodistukset ja JulkiTerhikistä tai JulkiSuosikista 
rekisteröitymiset. 

 
Rekrytointi käynnistyessä pyritään avoinna oleva tehtävä täyttämään mahdollisimman pian. Työsuhteet ovat 
toistaiseksi voimassa olevia, jos määräaikaisuudelle ei ole perustetta.  
 
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien 
soveltuvuus ja luotettavuus? 
 
Asukkaiden kodissa työskentelevien henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus turvataan esim. suosittelijoiden avulla ja 
hyvällä rekrytointihaastattelulla sekä koeaikaseurannalla.  
Kaikkien työntekijäiden kelpoisuudet tarkistetaan työsopimuksen teon yhteydessä. Koko henkilöstön kelpoisuudet 
tarkistetaan vuosittaisissa automaattiajoissa Julkiterhikistä.  
 
Mahdollinen huumetestaus toteutetaan työterveydessä. 
 
Tartuntatautilain mukaisen soveltuvuuden arvioidaan heti työsuhteen alussa työntekijän osoittamalla 
rokotustodistuksella tai hänen esittämällä muulla todistuksella esimerkiksi työterveyshoitajan laatima. 
 
 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
 
a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan 
toteuttamiseen.  
      
 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

• työpaikkansa sekä sen toiminnan ja tavat 

• työpaikan ihmiset niin työntekijät kuin asukkaat 

• työnsä ja siihen liittyvät odotukset 

Perehdyttämistä annetaan kaikille työhön tuleville: vakituisille, määräaikaisille, tarvittaessa työhön kutsuttaville (ns. 
keikkalaisille), opiskelijoille ja työharjoittelijoille. Perehdytystä annetaan myös työtehtävien ja työolosuhteiden 
muuttuessa. 
 
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  
 
Lähiesimies on vastuussa perehdytyksestä. Perehdytykseen osallistuu kuitenkin koko työyhteisö, nimetty perehdyttäjä 
ja erityisvastuu-henkilöt huomioivat, että kaikki asiat tulevat tutuksi uudelle henkilölle. 
Perehdytys toteutuu käytännössä koeajan aikana, alkaen heti rekrytoinnista. Koeajalla pidetään 1–2 kertaa 
väliarviontikeskustelu, jolloin työntekijä saa palautetta edistymisestään ja saa tietoonsa kohteita, missä tulee vielä 
tarkentaa asioita, tai näyttää osaamistaan. Jokaisella uudella työntekijällä on share  point -kansiossa henkilökohtainen 
perehdytyskortti, josta esimies seuraa perehdytyksen etenemistä.  Sen täyttymisestä vastaa perehdyttäjä, 
perehdytettävä ja esimies. Perehdyttämiseen on nimetty vastuuhenkilö.   
Perehdytyksen päätyttyä käydään kortti läpi ja sen pohjalta pidetään keskustelu, josta tehdään muistio ja todetaan 
perehdytys läpikäydyksi. 
 
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. 
 
Henkilökunta tuo ilmi havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit, jotka eivät kuulu tavanomaiseen hyvin 
sujuvaan arkeen joko ilmoittamalla siitä suoraan esimiehelle, antamalla palautteen Roidu-kyselyn kautta tai 
ilmoittamalla epäkohdista nimettömästi Mehiläisen sisäisessä kanavassa Mehinetissä. Haittatapahtumat ilmoitetaan 
myös HaiPro- haittatapahtumaohjelman kautta. HaiPro- ohjelmaa käytetään asiakas – ja työturvallisuuden 
näkökulmasta.  
 
Laatupoikkeamista keskustellaan yhdessä koko hoitohenkilökunnan kanssa. Koska työyhteisö Kotirannassa on pieni 
ja tiivis, myös keskustelu ja asioiden käsittely on rakentavaa ja kehittävää. Korjaavista toimenpiteistä keskustellaan 
yhdessä ja näin ollen myös asioiden tiedotus on tehokasta. Laatupoikkeamat samoin kuin niiden korjaavat 
toimenpiteetkin kirjataan ylös 
 
 
c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 
 
Koulutukset Workday  
 
Mielenterveyspalveluiden koulutukset, laaja-alaisesti, mm toipumisorientaatio, päihdeasiakkaan kohtaaminen, 
psykiatrinen hoitotyö, lääkemestarikoulutus, EA1, Scit-ohjaaja koulutus. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Workdayn koulutuskalenteriosioon on koottu tietoa Mehiläisen valtakunnallisista koulutuksista ja 
yhteistyökumppaneiden järjestämistä koulutuksista tarpeen mukaisina.  Yksikkö järjestää tai hankkii myös omien 

https://mehilainen.sharepoint.com/:f:/r/sites/hoiva/yksikot/Jaetut%20asiakirjat/Perehdytyskortit?csf=1&e=KwTaSK
https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

tarpeiden mukaisia koulutuksia. Lisäksi kannustetaan omaehtoiseen opiskeluun, täydentämään tai ylläpitämään jo 
opittuja taitoja, sekä lakisääteisiä, mm. ensiavun ja lääkeosaamisen koulutuksia. 
Työhyvinvointisuunnitelma perustuu henkilöstön antamaan arvioon ja palautteeseen omasta hyvinvoinnistaan, sekä 
sairauspoissaoloja arvioimalla yhdessä työterveyshuollon kanssa. Koulutussuunnitelma tehdään osaamisen 
täydennystarpeen mukaan asiat, jotka nousevat tavoitekeskusteluissa. 
 
Tulos- ja tavoitekeskustelut toteutetaan vuosittain ja asetettujen tavoitteiden mukaan myös useammin. Uusien 
työntekijöiden osaamista arvioidaan koeaikana ja osana perehtymistä. 
 

4.4.2 Toimitilat 
 
Tilojen käytön periaatteet 
 
Yksikkö sijaitsee keskeisellä paikalla Nokian keskustassa. Se on kerrostalo, jossa on 3 rappua ja 3 asuinkerosta. 
Pienryhmäkodit sijoittuvat eri osiin taloa. Yhteisiä tiloja on runsaasti, mm. ruokasalit, oleskelutilat, sauna sekä 
monitoimitila. 
Tiloja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti. Asukkaan huone voidaan vaihtaa tarvittaessa toiseen 
vastaavan, jos se paremmin palvelee asukkaan kuntoutumista ja elämäntilannetta. Asukkaan huone on hänen 
yksityisaluettansa, eikä sitä käytetä muuhun tarkoitukseen. Asukas voi halutessaan kalustaa ja sisustaa huoneensa 
omilla huonekaluilla.  
 
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 
Yleiset tilat, ruokasalit, rappukäytävät ja yhteiset kylpyhuoneet ovat ulkopuolisen siivousliikkeen vastuulla. Siivous 
tapahtuu 3 kertaa viikossa. Asukkaiden huoneet siivotaan asukkaan kuntouttavana toimintana ohjaajan avustamana 
viikoittain. Kerran kuussa siivousliike siivoa kaikkien asukkaiden huoneet. Siisteyden ja järjestyksen ylläpitämiseen 
osallistuvat kaikki. 
Pyykkihuolto on järjestetty yksikössä siten, että asukkaat pesevät ohjatusti tai omatoimisesti omat pyykkinsä yksikön 
koneilla. Pyyhe- ja lakanapyykki pestään myös yksikössä. 
Vuosisiivouksen, kuten ikkunoiden ja lattian peruspesun tekee siivousliike. Matot pesetetään pesulassa. 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

4.4.3 Teknologiset ratkaisut 
 
Mehiläisessä kaikki asukkaan 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. 
 
Ykköskoti Myllyssä ulko-ovet ovat auki klo 6–19. Sen jälkeen ovissa on sähkölukitus, joka aukeaa ns. kulkulätkällä tai 
avaimella. Ovella on soittokello, jonka avulla henkilökunta päästää asukkaan sisään. Lukoissa ei ole 
hälytysjärjestelmää. Suurin osa lukoista on tavanomaisia Abloy ”ura-avaimia”, uusituissa tiloissa on Abloy Sento 4 -
portaisesti sarjoitettu avainjärjestelmä. Lisäksi on sähköisiin lukituksiin sähköinen avain eli ”kulkulätkä”. Henkilökunta ja 
opiskelijat saavat avaimet käyttöönsä kuittausta ja avainperehdytystä vastaan, asukkaat käyttävät ovikelloa yöaikaan. 
Opiskelijat jättävät avaimen vuorosta lähdettyään yksikköön. Asukkaiden huoneista osaan on lukko, lukitus hankitaan, 
mikäli asukas näin toivoo.  
 
Henkilökunnalla on käytössään aina mukana kannettava hoitajakutsu-hälytyspainike, jolla mahdollinen avun tarve 
välittyy kahdelle muulle kodille päivisin ja yöaikaan toisella kodilla olevalle yöhoitajalle. Laite reagoi myös nopeaan 
liikkeeseen, esim. kaatumiseen. Näiden laitteiden testaukset hoitaa yksikön turvallisuusvastaava 1xkk.  
  
Kameravalvonnan rekisteriseloste on omavalvontasuunnitelman liitteenä. 
 
Perehdytys yksikössä käytettävin laitteisiin toteutetaan ja dokumentoidaan perehdytysohjelman mukaan 
perehdytyskorttiin.  
 
Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen 
varmistetaan? 
 
Asukkailla ei ole kutsulaitetta, mutta henkilökohtaisia puhelimia on useilla. Heitä avustetaan tarvittaessa niiden 
käytössä. 
 
Henkilökunnan hälytyslaitteiden toimintavarmuudesta vastaa: 
jani.lehtinen@mehilainen.fi, työsuojeluvaltuutettu, turvallisuusvastaava 
 

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 
Asiakkailla on käytössään henkilökohtaiset apuvälineet. Apuvälineet hankitaan asiakkaille Varkauden kaupungin 
fysioterapiaosaston apuvälinelainaamosta, yksikön hoitajat hoitavat asiaa apuvälinelainaamon fysioterapeutin kanssa. 
Käytön ohjauksesta huolehtii fysioterapeutti tai asiakkaan omaohjaaja / hoitaja. Henkilökohtaisen apuvälineiden huolto 
toteutuu myös apuvälinelainaamon huoltomiehen toimesta. 
 
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen 
ja huollon asianmukainen toteutuminen? 
 
Asukkaan henkilökohtaiset apuvälineet ovat lainassa apuvälinehuollosta, jossa tapahtuu alkuohjeistus ja 
käyttökuntoon saattaminen, yksilöllinen säätäminen ja vuosihuollot.  
 
Sähkösänkyjen huolto tapahtuu vuosittain ulkopuolisen toimijan toimesta (Haltia).  
 
Verenpainemittarit kalibroidaan valmistajan toimesta (Omron). 
    
Yksikössä on yksi pyörätuoli, joka on yksikön oma. Käytetään tarvittaessa siirtymään esimerkiksi ulos tai 
hoitopaikkaan. Hankintavuosi 2021. 
 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot: 
Tiimivastaava Merja Kostamovaara, merja.kostamovaara@mehilainen.fi 
 
Yksikön laitevastaavana toimii Virpi Hainio, joka vastaan myös laiterekisterin ajantasaisuudesta ja päivittämisestä. 
 

mailto:jani.lehtinen@mehilainen.fi


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5) 
 
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä henkilötietoja. Sosiaalihuollon 
asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa 
laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri 
käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.   
  
Yksikössä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä Domacare, johon kaikki asiakastiedot kirjataan ja 
tallennetaan. Palvelimet on varmuuskopioitu ja palosuojattu.  
  
Yksikkö noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 19 h 
§:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä suunnitelmaa. Tietosuojan 
omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee 
järjestelmässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa 
merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirastolle.  
  
Käytön kannalta tarpeelliset ohjeet on laadittu yksikön tietojärjestelmien yhteyteen.  
  
Yksikön asiakasrekisteristä vastaavana henkilönä toimii toimintayksikön luvasta vastaava henkilö. Asiakasrekisteriin 
merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja 
korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle, siis kunnalle, lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä 
tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä 
ja sen perusteista. Pääsääntäisesti emme ole rekisterinpitäjä, jolloin pyynnöt ohjataan asukkaan kotikuntaan, joka 
toimii lain mukaisena rekisterinpitäjänä.  
  
Palvelun päätyttyä asiakkaan asiakirjat toimitetaan palvelusopimuksissa tai saaduissa ohjeissa kuvatulla tavalla 
asukkaan sijoittaneen sosiaaliviranomaisen haltuun. Muu aineisto hävitetään.   
 
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  
 
Henkilökohtaiset tunnukset antaa yksikön johtaja, joka myös poistaa oikeudet työsuhteen päätyttyä. 
Käyttöoikeuskäytännöt löytyvät https://mehilainen.ims.fi/servlet/doc/6599/approved/file 
 
Kunta rekisterinpitäjänä voi vain antaa luvan tietojen luovutukseen. Jos asukas on itse maksava, me olemme 
rekisterinpitäjä.  
Tietojen palautus rekisterinpitäjälle hoidon päätyttyä tapahtuu lähettämällä tulosteet kirjauksista ja kaikki asukkaan 
hoitoon liittyneet asiakirjat kunnan arkistoon säilytettäväksi.  
 
Salattua sähköpostia käytetään kaikessa henkilötietoja käsittelevissä posteissa. 
 
a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä 
lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 
 
Tietosuojan toteutus on kuvattu Mehiläisen laadunhallintaan tietoturva - osiossa. Mehiläisen it-vastuut ja valtuudet on 
määritelty tietoturvastrategiassa. kaikkien työntekijöiden työsopimukseen liittyy salassapitositoumus.  

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://mehilainen.ims.fi/servlet/doc/6599/approved/file


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Mehiläisen tietoturvapolitiikan kantava periaate on se, että kaikki muu kuin julkiseksi luokiteltu tieto on vain niiden 
tunnistettujen henkilöiden saatavissa, joilla on oikeus kyseisen tiedon käsittelyyn. Tietoturvapolitiikan noudattaminen on 
jokaisen työntekijän velvollisuus ja on esimiesten vastuulla huolehtia siitä, että työntekijät ymmärtävät tietoturvan 
tärkeyden. Tietoturvapolitiikan rikkomukset käsitellään tietoturvallisuuden ohjausryhmässä.  
Asiakas tietosuoja ominaisuudet ovat määräysten ja suositusten mukaiset. Toimintayksikön vastuuhenkilö on nimetty 
asiakasrekisteristä vastaavaksi. 
Hoitosuhteen alussa pyydetään tarvittavat luvat tietojen luovutukseen ja ne kirjataan asiakastietojärjestelmään. Tietojen 
rekisteröinnistä kerrotaan suullisesti asiakaspalvelutilanteessa ja asukkaan tullessa hoitoon. Kirjallinen informaatio siitä, 
että tietoja rekisteröidään järjestelmään, annetaan asiakaspalvelun alkamisen yhteydessä käytettävillä lomakkeilla. 
Samassa yhteydessä asiakasta informoidaan rekisteriselosteesta. Järjestelmä sijaitsee yksikön palvelintasolla. Sitä 
käytetään palvelimella olevilta työasemilta. Palvelimen tietoturva on hoidettu organisaatiotasolla varmuustallentein.  
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Käyttöoikeuden 
saaminen järjestelmään edellyttää kirjallista vaitiolositoumusta. Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. 
Henkilökunnan perehdyttämisohjelmassa varmistetaan tietosuoja-asioiden osaaminen ja hallinta. Siinä on eritelty 
perehdytettävät asiat, jotka tulee läpi käydä. 
Tietosuojakäytännön ja vaitiolovelvollisuus selvitetään työntekijälle työsopimusta allekirjoitettaessa ja se kirjataan 
henkilöstönhallinta järjestelmään. 
Yksikön tietosuojakäytännöt on kuvattu tietosuojaselosteessa, joka on omavalvontasuunnitelman liitteenä. 
 
Henkilökunnan perehdyttämisohjelmassa varmistetaan tietosuoja-asioiden osaaminen ja hallinta. Siinä on eritelty 
perehdytettävät asiat, jotka tulee käydä läpi. 
 
Tietosuojavastaava: Kim Klemetti kim.klemetti@mehilainen.fi 
 
Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet 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:  

 
  
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. 
  
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain 
rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
 
Yksikön rekisteriseloste löytyy yksikön Kodin kansiosta A-rapusta, ilmoitustaululta sekä viranomaiskansiosta. 
 
https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste  
 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
      
Kim Klemetti, kim.klemetti@mehilainen.fi 

http://www.tietosuoja.fi/
https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamisesta. 
 
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 vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 
Ykköskotien toimintatapaan kuuluu laadun jatkuva seuranta ja kehittäminen. Yksikään prosessi ei ole koskaan täysin 
virheetön ja inhimillisessä toiminnassa myös virheitä sattuu. Olennaista on, että tietoa kerätään ja siihen reagoidaan ja 
että organisaatiolla on yrityskulttuuri, joka pyrkii jatkuvaan kehittymiseen. 
 
Kattava riskienarviointi tehdään henkilöstön kanssa vuosittain. Sen lisäksi tapahtumat, jotka eivät kuulu tavanomaiseen, 
hyvin sujuvaan, laadukkaaseen toimintaan, kirjataan sähköiseen HaiPro-haittatapahtumaohjelmaan. Ilmoitus tehdään 
myös virheellisestä menettelytavasta tai asiakasturvallisuuden vaarantavasta läheltä piti –tilanteesta, esimerkiksi ollaan 
antamassa väärää lääkettä, jaetaan lääkkeet väärin, asiakkaan kaatumisesta, laitteen toimimattomuudesta tai toiminta- 
ja/tai työohjeiden vastaisesta toiminnasta. 
 
Omavalvontasuunnitelma arkistoidaan seitsemäksi vuodeksi yksikön share point-kansioon. 
 
Saadun palautteen perusteella toimintaa kehitetään jatkuvasti. Jos kyseessä on riskien ja vaarojen arvioinnin tai 
poikkeamailmoituksen kautta tullut tarve, korjaavat toimet toteutetaan pikaisesti, tarvittaessa välittömästi. Jos kyseessä 
on muunlainen toimenpide, asia arvioidaan kiireellisyyden ja mahdollisten investointien avulla.  
 

 
 
 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 
 
Nokia 1.10.2021 
 
Allekirjoitus 
 
 
Mari Haavisto, yksikön johtaja, luvan vastuuhenkilö 
 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

11 TILAAJAN KANSSA SOVITUT LISÄYKSET TAI LIITTEET 
OMAVALVONTASUUNNITELMAAN  

 

 
 
 

 

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 

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


  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
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.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-
8b71-960a9dc2f005 
 

 

 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. 
 

 

http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
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