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LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 

Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on 
laadittu Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti, joka tuli voimaan 1.1.2015. Lomake 
kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa 
omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytännössä. Erilliseen 
ohjeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi 
kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä siinä olevat ohjaavat tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa 
Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa 
koskeva omavalvontasuunnitelma. 

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

 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi Hoiva Mehiläinen Oy    Y-tunnus  1893659-5      

Kunta 

Kunnan nimi Nokia       

Kuntayhtymän nimi             

Sote-alueen nimi             

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Ykköskoti Mylly       

Katuosoite Linnunradankatu 2      

Postinumero 37140   Postitoimipaikka Nokia    

Sijaintikunta yhteystietoineen Nokia kaupunki, Harjukatu 23, PL 2, 37101 Nokia, puhelinvaihde 03 
5652 0000        

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Tehostettu palveluasuminen; mielenterveyskuntoutujat; 26 asukaspaikkaa (luvanvarainen) 
Palveluasuminen; mielenterveyskuntoutujat; 6 asukaspaikkaa (ilmoituksenvarainen)  

Esimies Mari Haavisto       

Puhelin 044 31 58 358   Sähköposti mari.haavisto@mehilainen.fi 

 

 

https://www.valvira.fi/-/maarays-1-2014-yksityisten-sosiaalipalvelujen-ja-julkisten-vanhuspalveluiden-omavalvontasuunnitelmasta
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Toimintalupatiedot  

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa 
harjoittavat yksiköt) Hoiva Mehiläinen Oy (ent. Mainio Vire Oy) 6.3.2012 (Dnro 
86/05.01.00.00/2012) tehty 18.8.2022 muutokset ja lisätty siihen Ykköskoti Mylly – toimintayksikkö 
(Dnro V/8144/2022) (muutoslupa)      

Palvelu, johon lupa on myönnetty Asumispalvelut / Tehostettu palveluasuminen: 
mielenterveyskuntoutujat, 26 asukaspaikkaa    

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Rekisteröintipäätöksen ajankohta Asumispalvelut / Palveluasuminen: mielenterveyskuntoutujat, 6 
asukaspaikkaa 18.8.2022  (Dnro V/8144/2022) (muutoslupa)    

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ostopalvelujen tuottajat Siivous: Coor Oy, Kiinteistöhuolto: LassilaTikanoja Oy, Vaihtomatot: 
Lindström Oy, Asiakastietojärjestelmän ylläpito ja tuki: Invian Oy    

 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen 
palvelujen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

Seuraamalla toimittajien, tuotteiden ja palvelujen laatua sekä reklamoimalla niistä tarvittaessa. 
Mehiläinen painottaa toimittajavalinnoissaan kaikkia vastuullisuuden osa-alueita, taloudellista-, 
sosiaalista ja ympäristövastuuta ja niiden toteutumista.    

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

X  Kyllä  Ei 
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

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

Ykköskoti Mylly tarjoaa tehostettua palveluasumista sekä palveluasumista täysi-ikäisille 
mielenterveyskuntoutujille. Asiakkaat ohjautuvat palvelujen piiriin kunnan sijoittamina, 
palveluseteleillä tai itse maksavana.  
 
Tehostetun palveluasumisen yhdenhengen asukashuoneita yksikössä on 26 ja palveluasumisen 
asuntoja 6. Palveluasuminen toteutetaan yksikön pihapiirissä olevassa erillisessä rivitalossa.  
Tehostetussa palveluasumisessa asukkaan avun tarve on säännöllistä ja toistuvaa niin, että asukas 
tarvitsee ohjaajien läsnäoloa ympärivuorokauden. Näin ollen tehostetun palveluasumisen palveluihin 
sisältyy asiakkaan tarpeen mukainen ohjaus ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä 
toiminta-, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut.  
 
Palveluasumisessa asukkaan avuntarve ei ole ympärivuorokautista ja asukkaan saamat palvelut 
räätälöidään yksilöllisesti hänen tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaan. Palveluasumisen 
asukkaiden yöaikainen puhelinpäivystys tapahtuu tehostetun palveluasumisen yksiköstä. 

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

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

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

Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet ovat osa omavalvontasuunnitelmaa ohjaten 
omavalvonnan toimeenpanoa. Toimintaa Ykköskoti Myllyssä ohjaavat toipumisorientaation mukaiset 
arvot. Tähän kuuluen erityisesti yksilöllinen asukkaan omannäköinen hyvä elämä. Hoidossa ja 
kuntoutuksessa korostuu asukkaan kunnioittava ja arvostava kohtaaminen.  
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Ykköskotien toimintaa ohjaavat arvot  

Tieto ja taito 

Ykköskotien vahvuus on osaava ja taitava henkilöstö.  Mielenterveyskuntoutuksen tiedollisen ja 
taidollisen osaamisen ylläpito ja jatkuva kehittäminen ovat osa toimintaamme. työssä. Tämä 
tarkoittaa tiedon päivittämistä liittyen niin mielenterveyden häiriöihin kuin kuntoutuksen 
menetelmiinkin. 

Tieto ja taito eivät ole vain yksilöiden osaamista vaan koko työryhmien a koko organisaation 
osaamisen käyttämistä asukkaidemme parhaaksi. Yhteistä osaamista, joka syntyy jakamalla, 
yhdessä oppimalla ja jatkuvalla oman toiminnan arvioinnilla. 

 

Välittäminen ja vastuunotto  

Välittäminen asukkaistamme on toimintamme perusta. Kohtaamme jokaisen ihmisen 
ainutkertaisena ja kunnioitamme erilaisuuttamme. Välittäminen tarkoittaa myös avointa viestintää 
kaikissa tilanteissa sekä halua ja kykyä ottaa vastaan palautetta. Näin luomme työpaikkana 
erinomaiset edellytykset onnistumisille.  

Kannamme vastuuta tulosten saavuttamisesta, oman osaamisemme kehittämisestä sekä 
jatkuvasta laadun ja asukastyön parantamisesta. Pidämme lupauksemme, luotamme toisiimme ja 
hoidamme asiat loppuun asiakkaidemme, työtovereidemme ja palvelun tilaajien odotusten 
mukaisesti.  

 

Kumppanuus ja yrittäjyys 

Toimimme kumppanuuteen perustuvassa luottamuksellisessa suhteessa palvelun tilaajien ja 
viranomaisten kanssa. Näemme roolimme ja tehtävämme kuntien ja sotealueiden 
yhteistyökumppanina mielenterveyskuntoutuksen toteutuksessa. Yrittäjyyttä Ykköskodeissa 
edustaa työntekijöidemme sitoutuminen tulokselliseen kuntoutustyöhän. Odotamme 
yrittäjähenkistä asennetta ja aloitteellisuutta useissa eri tehtävissä ja erityisesti organisaation 
johdolta ja tukipalveluilta. 

 

Kasvu ja kehitys 

Kasvu ja kehitys tarkoittaa sitä, että haluamme toteuttaa palvelut kustannustehokkaasti laadusta 
tinkimättä Kasvu ja kehitys on kuitenkin myös arvo sinänsä ja 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. Se tarkoittaa uusia 
palveluinnovaatioita. Se tarkoittaa Ykköskotien työryhmien ja sen ammattilaisten henkilökohtaista 
ammatillista kasvua ja kehitystä.   
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3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

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

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

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

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

Riskienhallinnan työnjako 

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

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

Riskienhallinnan prosessi on käytännössä omavalvonnan toimeenpanon prosessi, jossa 
riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 

Ykkösnetistä Turvallisuus ja sen alisivuilta löytyy tietoa työturvallisuudesta, asukasturvallisuudesta, 
elintarviketurvallisuudesta sekä poikkeamien käsittelystä.   

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72811
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https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/turvallisuus.aspx 

Samoin Ykkösnetistä Lääkehoitosuunnitelma sivulta löytyy ajantasaista tietoa lääkehoidon 
turvallisuuteen liittyen. 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/laakehoito.aspx 

Laatuun ja omavalvontaan liittyviä asioita on kuvattu Ykkösnetin Laatu ja omavalvonta osiossa.   

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/laatu-ja-
omavalvonta.aspx 

 

 

Riskien tunnistaminen 

Riskienhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet 
tunnistetaan. Ykköskodeilla on huolehdittu siitä, että henkilökunta, asiakkaat ja omaiset voivat tuoda 
esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit hyvin monin eri tavoin.  

Ykköskotien laatua mitataan säännöllisesti toteutettavalla laatuindeksikyselyllä. Kyselyssä on omat 
kysymyssarjat läheiselle, asukkaalle sekä henkilökunnalle. Laatuindeksin 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. 

Laatuindeksikyselyn lisäksi asukkailla on mahdollisuus viikoittaisissa yhteisökokouksissa tuoda 
esille heidän näkemyksensä heitä koskevista asioista. Yhteisökokouksissa esille tulleet asiat ja 
päätökset kirjataan ja ne viedään eteen päin. Asukkaita kannustetaan kertomaan näkemyksiään niin 
yksikön laatuun, poikkeamiin kuin riskeihinkin liittyen. Myös kaikki muu suullinen palaute otetaan 
huomioon. Myös omatuokioissa omaohjaajan kanssa asukkaat voivat myös nostaa esille mieltään 
painavia asioitaan esille.  

Omaisten yhteinen tapaaminen yksikössä pyritään järjestämään vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Lisäksi keräämme tietoa omaisilta säännöllisesti muun muassa palautekyselyillä, keskusteluissa 
tavattaessa sekä puhelinyhteydessä heihin.  Asiakastyytyväisyyskyselyistä saatu palaute 
hyödynnetään toimintaa suunnitellessa.  

Henkilökunnalla on mahdollisuus tuoda päivittäisen työryhmän ja esihenkilön kanssa keskustelun ja 
suullisen palautteen lisäksi näkemyksiään epäkohdista, laatupoikkeamista ja riskeistä muun muassa 
viikoittain pidettävissä työyhteisön viikkopalavereissa. Näissä palavereissa on käyty läpi myös 
sosiaalihuoltolain 48§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus. Henkilöstökysely sekä riskien ja vaarojen 
arviointi toteutetaan Ykköskodeilla vuosittain. Omavalvontakäynnit toteutuvat myös kerran 
vuodessa. Esihenkilö tai yksikön tiimivastaava vastaavat viikoittain toistuvaan omavalvontakyselyyn, 
jossa käydään läpi ja tarkastetaan omavalvontaan liittyvät olennaiset tekijät.  Henkilöstö voi tehdä 
havaitsemastaan epäkohdasta ilmoituksen edellä mainittujen väylien lisäksi myös Ykkösnetissä 
sosiaalipalvelujen poikkeamalomakkeet työntekijän ilmoitusvelvollisuus lomakkeen kautta. 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/turvallisuus.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/laakehoito.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/laatu-ja-omavalvonta.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/laatu-ja-omavalvonta.aspx


  
 
 
 
 
 
  

YKKÖSKODIT OMAVALVONTASUUNNITELMA 2021  JARI KOSKISUU/ VALVIRA MALLIN POHJALTA 
 

Mehiläisen henkilöstölle on organisaatiolla myös Whistleblowing kanava nimettömän riski-
ilmoitusten jättämiselle.   

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

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

Yksikössä tapahtuneet haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet kirjataan Ykkösnetissä Ykköskoti 
Myllyn sivujen Poikkeamat välilehdellä. Tiimivastaava tai yksikön esihenkilö käsittelee ilmoituksen 
viikon sisällä tapahtuneesta ja tilanteet käydään läpi seuraavassa viikkopalaverissa. Tällöin 
mietitään yhdessä, miten ja voidaanko vastaavan toistumista estää. Lisäksi tarvittaessa mietitään, 
miten tilanteessa olisi jatkossa hyvä toimia. Ohje poikkeama ilmoitusten tekemiseen löytyy 
Ykkösnetistä, mutta on myös osa henkilökunnan perehdytystä. 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/Poikkeamat.aspx 

 

Korjaavat toimenpiteet 

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

Poikkeaman käsittelyn yhteydessä poikkeamalomakkeelle kirjataan tarvittavat toimenpiteet. 
Korjaavat toimenpiteet kirjataan myös viikkopalaverimuistioon asian käsittelyn yhteydessä. 
Vakavista poikkeamista järjestelmä tekee välittömästi hälytyksen esihenkilölle, palvelujohtajalle sekä 
laatuorganisaatioon. Vakavien poikkeamien osalta seurantaa ja korjaavien toimenpiteiden arviointia 
tehdään erikseen sovitulla tavalla useammassa viikkopalaverissa. 

 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Yksikön viikkopalaverissa mietitään, miten voimme muuttaa toimintaamme turvallisemmaksi. Uudet 
työ ja toimintaohjeet kirjataan työvuorojen tehtävän kuvauksiin. Lisäksi kaikista henkilökunnan 
palavereista tehdään muistio, joka on kaikkien luettavana Ykkösnetissä yksikön Henkilöstö sivuilla. 
Toimintatavan muuttuessa tehdään jatkuvaa arviointia yhdessä työryhmän kanssa seuraamalla sen 
toteutumista, arvioimalla hyötyjä ja miettimällä mahdollisia jatkotoimia. Tarvittaessa nopeampaa 
tiedon siirtoa koko työryhmälle käytämme yhteydenpidossa ryhmäsähköpostia.   

 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/Poikkeamat.aspx
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

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

Omavalvontasuunnitelman suunnitteluun on osallistunut Ykköskoti Myllyn koko työryhmä. Siihen 
kuvattuja asioita on käyty ja käydään läpi henkilökunnan viikkopalavereissa. Tämän lisäksi  sen 
lukemisesta henkilöstö kirjaa lukukuittaukset. Yksikön omavalvontasuunnitelma käydään läpi myös 
alueen palvelujohtajan kanssa ja tarvittaessa voidaan konsultoida asiaan liittyen laatuorganisaatiota. 

Yksikön esihenkilö Mari Haavisto vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (p. 044 31 
58 358, mari.haavisto@mehilainen.fi) 

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Sen ajantasaisuudesta huolehditaan myös Ykköskotien 
vuosikellon mukaisesti. Muita omavalvontasuunnitelman päivittämiseen johtavia muutoksia ovat 
esimerkiksi vastuuhenkilöihin tai toimilupaan liittyvät muutokset. Henkilökunta tutustuu 
omavalvontasuunnitelmaan ja he tuovat esille siihen havaitsemiaan muutostarpeita niiltä osin, miltä 
he eivät ole olleet sen laadinnassa mukana. 

 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

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

Yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yksikön oleskelutilassa olevassa kodin kansiossa. 

 

 

 

 

 

 

https://www.lskl.fi/julkaisut/meidan-oma-valvontasuunnitelma-opas-nuorten-osallisuutta-tukevaan-omavalvontatyohon-lastenkodeissa/
https://www.lskl.fi/julkaisut/meidan-oma-valvontasuunnitelma-opas-nuorten-osallisuutta-tukevaan-omavalvontatyohon-lastenkodeissa/
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

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

Palvelutarpeen arviointi ennen asukkaan muuttoa yksikköön tehdään yleensä palvelun tilaajan 
toimesta ja aloitteesta. Arviota voidaan tarvittaessa tehdä myös yksikössä esimerkiksi koejakson 
aikana. Ennen asukkaan sijoittumista yksikköön varataan hänelle aina mahdollisuus 
tutustumiskäyntiin yksikössä. Tällöin kerrotaan yksikön toiminnasta, mihin asumisella pyritään sekä 
kuvataan yksikön käytännöt ja esimerkiksi vierailu- ja yhteydenpitomuodot. Tällöin pyritään myös 
asukkaan palvelutarpeiden alustava kartoittamiseen.  

Asukkaan sijoittavalla kunnalla on kolmen kuukauden aika, jona sen tulee yhdessä asukkaan ja 
palvelun tuottajan kanssa asettaa tavoitteet asukkaan asumispalveluille. Kunnan kanssa 
palveluntarve arvioidaan asiakkuuden kestäessä vähintään vuosittain ja aina asukkaan tilanteen 
muuttuessa.  

Yksikössä arviointia tehdään yhdessä asukkaan kanssa säännöllisesti toteuttamissuunnitelmaa 
arvioitaessa ja päivittäessä. Asumispalveluyksikössä palvelun tarpeen arvioinnissa ja 
toteuttamissuunnitelman teossa käytetään apuna TUVA -arviointia. Palveluntarvetta arvioidaan 
vähintään 6:n kuukauden välein ja aina tilanteen muuttuessa.  

Asukas ja hänen omaisensa tai läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin asukkaan niin 
halutessa. Palvelutarpeen määrittämisessä otetaan huomioon asukkaan oma näkemys hänen 
omista tarpeistaan lähtien. Käydään läpi tuen tarve yhdessä asukkaan ja mahdollisesti hänen 
omaistensa tai läheistensä mukana. Lisäksi huomioidaan toimintakyvyn vahvuudet, psyykkinen tila, 
sosiaalinen toimintakyky sekä mahdollinen päihdehistoria. Jotta asukas voi sitoutua kuntoutumiseen 
tavoitteen asettelun kautta, asetetut tavoitteet tulee olla riittävän konkreettisia ja tavoitettavissa sekä 
yhdessä laadittuja.  

Asumisen alkuvaiheessa ja alkuarvioinnissa asukas tutustuu yksikön toimintaan ohjatusti. Hänen 
omat kuntoutustavoitteensa huomioidaan ja vahvuudet kartoitetaan. Lisäksi hänelle laaditaan hänen 
kanssaan yhdessä viikko-ohjelma, jossa kuntoutumisen tavoitteet nousevat siinä. Asumisen aikana 
toteuttamissuunnitelman tavoitteita ja suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. 
Toteuttamissuunnitelman laadintaan voivat osallistua myös asukkaan omaiset asukkaan näin 
halutessa. Tämän lisäksi asukkailla on vuosittaiset lääkäritapaamiset sekä kotikunnan 
sosiaalityöntekijän tapaamiset, joihin omaiset ja läheiset voidaan kutsua mukaan, jos asukas niin 
itse toivoo.  
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Hoito- ja palvelussuunnitelma 

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

Asukkaan palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asukkaan sijoittavan kunnan sosiaaliviranomaisen, 
asukkaan, hänen halutessaan omaisten/läheisten sekä asumispalveluyksikön edustajien kanssa. 
Palvelusuunnitelma päivitetään vuosittain ja aina asukkaan tilanteen muuttuessa. Samalla 
arvioidaan asumiselle asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista.   

Yksikössä asukkaalle laaditaan toteuttamissuunnitelma viimeistään kuukauden kuluttua asukkaan 
tultua palveluasumisen piiriin. Jos palvelusuunnitelma on tällöin laadittuna, käytetään sitä 
toteuttamissuunnitelman pohjana. Ensimmäisessä toteuttamissuunnitelmassa pyritään 
kartoittamaan asukkaan toimintakyvyn ja elämän osa-alueiden kehittämiskohteet. Suunnitelmaa 
täydennetään ja mahdollisesti muutetaan, kun asukas tulee tutummaksi ja saadaan lisää tietoa 
asukkaan vahvuuksista, tavoitteista, haasteista sekä tarpeista.  Tavoitteet ja keinot tavoitteisiin 
pääsemiseksi sovitaan yhdessä asukkaan, hänen halutessaan omaisten/läheisten sekä 
omaohjaajan kanssa. Suunnitelma tarkistetaan kuuden kuukauden välein ja tarvittaessa useammin, 
jos tilanteissa on muutoksia tai puitesopimus sitä edellyttää. Suunnitelma toimitetaan sijoittavan 
kunnan sosiaalityöntekijälle palvelusuunnitelman tarkistuksen yhteydessä, jos asiasta ei ole muuta 
sovittu sekä tarvittaessa hoitavalle taholle käyntien yhteydessä.  

Toteuttamissuunnitelman toteutumista arvioidaan arjessa päivittäiskirjauksissa sekä 
kuukausiyhteenvedoissa. Työryhmässä asetetut ja/ tai päivitetyt tavoitteet käydään läpi joko 
viikkopalavereissa tai erillisissä asukkaiden hoito ja ohjausta koskevissa palavereissa.   

 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti 
oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön 
fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. 
Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Asiakkaalla tulisi mahdollisuuksien mukaan olla esimerkiksi mahdollisuus esittää 
toiveita myös siitä, kuka häntä avustaa sukupuolisensitiivisissä tilanteissa. (Apulaisoikeuskanslerin 
ratkaisu (OKV/1/50/2018), Vammaispalvelujen käsikirja). 

https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1172/
https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1172/
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/itsemaaraamisoikeuden-tukeminen
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Ykköskodeilla koko henkilöstölle kuuluu perehtymiseen liittyen pakollinen koulutus asukkaan 
itsemääräämisoikeuteen liittyen. Tämän lisäksi Ykköskotien viitekehyksenä on toipumisorientaatio, 
jonka lähtökohtana ovat asukkaan omat toiveet ja odotukset palvelulle sekä hänen omannäköisen 
elämänsä rakentuminen asumispalveluyksikössä.  

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

Arjessa asukasta kannustetaan ja rohkaistaan tekemään itsenäisiä päätöksiä, jotka liittyvät muun 
muassa arjen toimintoihin, kuten liikkumiseen, rahankäyttöön, tupakointiin, ruokailuihin, 
yhteydenpitoon läheisiin ja harrastuksiin sekä viriketoimintoihin. Jos asukkaalla on vaikeuksia 
päätöksenteossa, häntä tuetaan ja ohjataan siinä. Häntä pyritään auttamaan niin varsinaisen 
päätöksenteossa kuin myös ymmärtämään sen seuraamukset sekä mahdolliset riskit. Jos 
henkilökunnan näkemys eroaa asukkaan näkemyksestä, tämä kirjataan. Kyseisiin asioihin liittyen 
asukkaan kanssa tehdyistä sopimuksista tehdään aina määräaikaisia ja näin olleen niitä tarkistetaan 
ja arvioidaan sovitun ajan kuluttua yhdessä sekä samalla päätetään niiden jatkosta. 

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

Asumisyksikössä on yhteisesti sovittu yksikön päihteettömyydestä, johon asukkaat vapaaehtoisesti 
sitoutuvat. Asukkaiden asunnot ovat heidän yksityisaluettaan. Näin ollen on sovittu, että tätä 
kunnioittavat niin henkilökunta kuin toiset asukkaatkin. Yksikössä ei ole käytössä mitään rajoittavia 
välineitä. 

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

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

Asukkaalle kerrotaan hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhteisöasumisessa ja rohkaistaan 
häntä kertomaan avoimesti, jos kokee tulleensa huonosti kohdelluksi niin asukastoverin, 
omaisen/läheisen kuin henkilökunnan puolelta. Epäasiallisen kohtelun epäilystä henkilökunta tekee 
ilmoituksen esihenkilölle, joka tiedottaa asiasta sosiaalitoimen edustajaa ja tarvittaessa 
edunvalvojaa.  
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Epäasiallisen kohtelu käsitellään yksikön esihenkilön toimesta asukkaan ja tarvittaessa hänen 
omaisensa/läheisensä kanssa. 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. Toimintakäytäntö on käytössä 
myös yksikössä tapahtuvissa vaaratilanteissa tai vakavissa haittatapahtumissa. 

 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

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

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Asukkaat ja heidän läheisensä pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja 
kehittämiseen.  

Asukkaat osallistuvat halutessaan viikoittaisiin yhteisökokouksiin, joissa heidän näkemyksistään 
heitä koskeviin asioihin sekä yksikön toimintaan keskustellaan. Kokouksissa tehdyt päätökset 
kirjataan ja viedään eteenpäin. Asukkaita kannustetaan kertomaan toiveistaan muun muassa 
kuntouttavan arjen, yhteisöllisyyden ja virkistystoiminnan suhteen. Myös kaikki arjessa saatu palaute 
otetaan huomioon. Esimerkiksi omatuokioissa omaohjaajan kanssa asukkaat voivat nostaa esille 
mieltään painavia asioitaan matalammalla kynnyksellä kuin yhteisökokouksissa. Huomioitavaa on 
myöskin se, että asukas itse osallistuu toteuttamissuunnitelman laadintaan ja toteuttamiseen sekä 
niin yksilöllisen kuin yhteisöllisen viikko-ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Toipumisorientaatio viitekehyksen mukaisesti asukkaan elämän historian keräämisellä voidaan 
parantaa asukkaan kohtaamista. Tätä tietoa hyödynnetään viemällä asukkaan mielenkiinnon 
kohteet ja vahvuudet mukaan arkeen.   

Yksikössä järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa omaisten/läheistenpäivä, jossa 
kerätään heidän näkemyksiään ja mielipiteitään palvelun laatuun ja toimintaan liittyen samalla, kun 
he osallistuvat yksikössä järjestettyyn toimintaan. Lisäksi keräämme omaisilta/läheisiltä tietoa 
toiminnan kehittämiseen liittyen säännöllisesti palautekyselyillä, keskustelut tavattaessa ja pitämällä 
yhteyttä esimerkiksi soittamalla. Asiakastyytyväisyyskyselyistä niin asukkailta, omaisilta/läheisiltä 
kuin tilaajiltakin saatu palaute hyödynnetään toimintaa suunnitellessa.  

Palautetta kerätään myös Ykköskotien laatua mittaavalla säännöllisesti toteutettavalla 
laatuindeksikyselyllä. Kyselyssä on omat kysymyssarjat läheiselle, asukkaalle, henkilökunnalle sekä 
tilaajalle. Vastausten perusteella muodostuu yksikölle reaaliaikaisesti päivittyvä laatuindeksi. Jos 
laatuindeksikyselyyn vastannut on ollut huomattavan kriittinen, järjestelmä antaa 
palvelutasohälytyksen, joka menee tiedoksi yksikön esihenkilölle, palvelujohtajalle, 
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laatuorganisaatioon ja liiketoimintajohdolle. Palvelutasohälytys käynnistää välittömät toimenpiteet 
asiantilan korjaamiseksi. 

Asiakkaan oikeusturva 

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

Muistutuksen vastaanottajana toimii yksikön johtaja Mari Haavisto.  

 

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. 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: 

Tampereen kaupungin sosiaaliasiamies: puh. 040 800 4187 tai 040 800 4186, Hatanpäänkatu 3 F, 
33900 Tampere (puhelinajat ma-to klo 9–11).   

Sosiaaliasiamieheen voi olla yhteydessä puhelimitse. Sosiaaliasiamiehen ollessa varattu, hänelle 
voi jättää puhelinvastaajaan yhteystiedot yhteydenottoa varten. Sosiaaliasiamieheen voi ottaa 
yhteyttä myös sähköpostitse sosiaaliasiamies@tampere.fi tai kansalaisen asiointitilin kautta.  

 

Kuluttajaneuvonta opastaa kuluttajia ja yrityksiä kuluttajaoikeudellisissa ongelma- ja riitatilanteissa. 
Selviteltävissä riitatapauksissa kuluttajaneuvonnassa pyritään siihen, että osapuolet pääsevät 
sovintoratkaisuun. 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot: 

www.kuluttajaneuvonta.fi 

 

Yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja 
huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Muistutusmenettelyä opastetaan asiakkaille ja omaisille. 
Sen tarkoituksena on, että ensin asiat käsitellään yksikössä ja asumisyksikön omalla paikkakunnalla. 
Jos asia ei selviä, siirrytään kantelumenettelyyn. Muistutusmenettely voidaan käynnistää myös 
henkilökunnan aloitteesta, jos se arvioidaan tarpeelliseksi. Sosiaalihuollon palvelun laatuun tai siihen 
liittyvään kohteluun tyytymätön asukas voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai 
sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle kirjallisena.  

http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
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Prosessin eteneminen: 

• 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 esihenkilön ja palvelujohtajan toimesta. 
Muistutuksista tiedotetaan aina myös liiketoimintajohtajalle ja laatujohtajalle. Muistutuksesta ja 
vastauksesta muistutukseen annetaan tieto myös asiakkaan kotikunnan vastaavalle 
sosiaalityöntekijälle (asiakaslaki 23§).  

• Muistutusten ja kanteluiden käsittelymenettelystä ja vastineiden laatimisesta vastaa yksikön 
johtaja. Kanteluiden vastineet valmistelee palvelujohtaja yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa ja sen 
hyväksyy liiketoimintajohtaja. 

• Sekä kantelut että päätökset tallennetaan yhteiseen tietokantaan. 

Muistutusten käsittelyaika on enimmillään 14 vuorokautta.  

 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Asukkaiden toteuttamis- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen 
liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. Asukkaan psyykkistä vointia, 
toimintakykyä, terveydentilaa seurataan päivittäin. Kirjaukset näihin liittyen tehdään joka vuorosta ja 
mahdollisiin muutoksiin reagoidaan nopeasti. Kuukausiyhteenvedot toimivat hyvänä koosteena ja 
seurannan apuvälineenä kuntoutumisen edistymisestä. 

Ykköskoti Myllyssä asukkailla on mahdollisuus osallistua kuntoutumisensa tueksi useisiin erilaisiin 
ryhmiin ja yksilölliseen toimintaan, joissa harjoitetaan muun muassa kädentaitoja, sosiaalista 
vuorovaikutusta, muistia ja liikuntaa. Yksiköstä tehdään retkiä muun muassa lähiympäristöön, 
teattereihin sekä urheilupeleihin.  Yksikössä järjestettävät SCIT-ryhmät auttavat sosiaalisen 
kognition harjaantumisessa. Asukkaita ohjataan arjen toiminnoissa omasta ympäristöstä ja 
hygieniasta huolehtimiseen. Kodin pienet vastuutyöt ja ohjaajien kanssa pidetyt omatuokiot kodin 
ulkopuolella edistävät toimintakykyä ja itsetuntoa. 

Yksikössä on yhteinen viikko-ohjelma, joka löytyy yksikön yhteisistä tiloista. Sen suunnitteluun 
osallistuvat asukkaat yhdessä ohjaajien kanssa. Viikko-ohjelman mukaisesti asukkailla on tarjolla 
runsaasti eri mahdollisuuksia harrastaa omien mieltymystensä mukaisesti muun muassa 
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osallistumalla leipomiseen, kädentaitoihin, musiikinkuunteluun, muistelu- ja keskusteluryhmiin, 
yhteisiin ulkoiluihin ja muihin yhdessä suunniteltuihin toimintoihin. 

 

Ravitsemus 

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

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

Ykköskoti Myllyssä on valmistuskeittiö. Ruokahuoltoa toteuttavat 1,4 keittiötyöntekijää, jotka 
valmistavat päivittäin kodin lämpimät ruoat. Ohjaajat ja asukkaat vastaavat yhdessä aamu-, väli- ja 
iltapalojen valmistuksesta. Palveluasumisessa asukkailla on mahdollisuus valmistaa itse ateriat 
omassa asunnossaan tai osallistua kodin yhteisiin ruokailuihin. Tästä sovitaan yhdessä asukkaan ja 
sijoittavan tahon kanssa asukkaan palvelusuunnitelmaa tehtäessä. 

Ruokailuajat:  

• klo 6 varhaisaamiainen / puuro ja kahvi halukkaille 

• klo 7.30 aamiainen  

• klo 11.00 lounas  

• klo 14 päiväkahvi  

• klo 16.00 päivällinen  

• klo 19.00 iltapala  

• tarvittaessa myöhäinen iltapala/yöpala  

 

Yksikössä kiertävä ruokalista ja aterioissa huomioidaan erityisruokavaliot. Ruokailutilanteet pyritään 
pitämään rauhallisina ja miellyttävinä toteuttamalla ruokailut porrastetusti. Ravitsemussuositukset 
huomioidaan yksilöllisesti, joten mahdollinen aliravitsemus tai ylensyönti huomioidaan ja asukkaan 
ruokavalio pyritään pitämään terveyttä tukevana. Havaittuihin ravitsemusongelmiin reagoidaan aina. 
Ravitsemusta seurataan myös MNSA-testein. 

 

Hygieniakäytännöt 

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

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
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Yksikön siivous ja pyykkihuolto ovat tärkeä osa-alue yleisen hygieniatason ja infektioiden leviämisen 
torjumisessa. THL on julkaissut ohjeen infektioiden torjunnasta pitkäaikaishoidossa ja -hoivassa 
(Ohje 2/2020).Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje normaaliajan 
tilanteeseen ja lisäksi poikkeusajan tilanteisiin. 

Asukkaiden parissa työskentelevillä on oltava joko sairastetun taudin antama suoja tai riittävä 
rokotussuoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja Covid 19 vastaan sekä rokotuksen antama suoja 
influenssaa vastaan. Yksikön esihenkilön vastuulla on varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on 
tartuntalain mukainen soveltuvuus työhön.  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.  

 

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/EtExb1sn1bVAhkCeU3VpsIMBnvuZV8SILEQ
LXu-PSapp9A?e=D4PZVD  

 

Hoivapalveluiden yleinen hygieniaohjeistus ja lomakepohjat IMS  

https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3119&with_fra
mes= 

 

Yksiköihin on laadittu siivoussuunnitelmat, joista löytyy maininnat käytettävistä aineista, 
siivousaikatauluista ja toimintaohjeet siivouksen suorittamiseen. Pyykkihuolto järjestetään yksikössä 
siten, että asukkaat pesevät ohjatusti tai omatoimisesti omat pyykkinsä yksikön pyykinpesukoneilla. 
Osa liinavaatteista sekä kodin matot pesetetään pesulassa. 

Elintarvikkeiden omavalvonnasta yksikössä on laadittu erillinen elintarvikehuollon 
omavalvontasuunnitelma. Kaikilla ruoanvalmistukseen osallistuvilla on hygieniapassi. Ohjeet 
elintarvikeomavalvontasuunnitelman laatimiseen ja tarvittavat omavalvonnan toteuttamisessa 
tarvittavat lomakkeet löytyvät Elintarvikehuollon omavalvontasivustolta.  

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

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Infektioiden%20torjunta.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Infektioiden%20torjunta.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/:f:/s/hoiva/yksikot/EtExb1sn1bVAhkCeU3VpsIMBnvuZV8SILEQLXu-PSapp9A?e=D4PZVD
https://mehilainen.sharepoint.com/:f:/s/hoiva/yksikot/EtExb1sn1bVAhkCeU3VpsIMBnvuZV8SILEQLXu-PSapp9A?e=D4PZVD
https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3119&with_frames=
https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3119&with_frames=
https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3117&with_frames=
https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3117&with_frames=
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Yksikön hygieniavastaavana toimii sairaanhoitaja Niina Manninen, p. 0405924420, 
niina.manninen@mehilainen.fi 

 

Terveyden- ja sairaanhoito 

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

Ykköskoti Myllyssä asukkaiden perusterveydenhoito järjestetään joko kotikunnan 
terveyskeskuksessa tai terveyspalvelujen siirron myötä Nokian terveyskeskuksessa. Lähin 
terveysasema sijaitsee Nokian keskustassa noin kolmen kilometrin päässä yksiköstä. Asukkailla on 
myös säännöllinen hoitokontakti sijoittajakunnan määrittämään psykiatriseen hoitotahoon, johon 
ollaan yhteydessä, kun asukkaan vointi sitä edellyttää tai on esimerkiksi vuosikontrollin tarve 

Kiireellistä sairaanhoitoa vaativassa tilanteessa asukas viedään ohjaajan toimesta 
terveyskeskuksen päivystykseen vastaanotolle tai siirretään päivystykseen ambulanssilla tilanteen 
mukaan. Ohjaajat huolehtivat, että Hoitajan lähete on asukkaalle täytettynä mukana. Kiireettömässä 
sairaanhoidossa varataan aika terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta.  Sairaanhoitajatasoinen 
sairaanhoito onnistuu yksikössä sairaanhoitajien ollessa vuorossa pääsääntöisesti vähintään 
arkipäivisin, mutta myös yleensä iltaisin ja viikonloppuisin. 

Hammashoito tapahtuu joko tarpeen vaatiessa, laaditun suunnitelman tai perussairauden 
edellyttämänä. Tieto käynnistä ja ohjeista kirjataan asiakastietojärjestelmään. Jatkoseurannat 
toteutetaan suunnitellusti ja ne merkitään yksikön sekä asukkaan kalenteriin asian varmistamiseksi.  

Äkillisen kuoleman sattuessa soitetaan aina hälytyskeskukseen, josta tieto menee myös poliisille. 
Omaisille tiedotetaan yksikön toimesta tapahtuneesta mahdollisimman pian, vaikka viranomaiset 
olisivatkin asiasta omaista jo tiedottaneet. Ohjeistukset käydään työntekijöiden kanssa läpi 
perehdytyksessä. 

Ykköskoti Myllyssä asukkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaavat  

Alina Autioniemi, lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja, p. 0405924420, 
alina.autioniemi@mehilainen.fi  ja  

Merja Kostamovaara, tiimivastaava, p. 040 8413046, merja.kostamovaara@mehilainen.fi 

 

Lääkehoito 

Yksikön lääkehoito perustuu yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, jota päivitetään 
säännöllisesti. Lääkehoitosuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämistä. Turvallinen lääkehoito - 
oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä 
vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka yksikön ja lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvan 
työntekijän on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia 
yksiköitä. Oppaan mukaan palveluntuottajan on nimettävä yksikölle lääkehoidon vastuuhenkilö. 
Omavalvonnassa tulee tunnistaa ja korjata riskit, jotka johtuvat osaamiseen liittyvistä puutteista tai 
epäselvistä menettelytavoista lääkehoidon ja lääkehuoltoon toteuttamisessa. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence
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Lääkehoidon suunnitelma päivitetään vuosittain ja aina, kun siihen tulee muutoksia. Se on kuvaus 
jo käytössä olevasta lääkehoitoprosessista. Lääkehoitoon perehdyttämisestä vastaa yksikön 
lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja. Lukukuittauksella työntekijä vahvistaa perehtyneensä 
lääkehoitosuunnitelman sisältöön sekä sitoutuvansa noudattamaan sitä. Suunnitelmassa oleviin 
mahdollisiin epäkohtiin, vääriin tai muuttuneisiin toimintatapoihin puututaan välittömästi ja tehdään 
niihin korjaukset.  

Yksikössä lääkehoidosta vastaa Alina Autioniemi, lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja, p. 
0405924420, alina.autioniemi@mehilainen.fi   

Lääkehoitoa toteuttaa yksikössä 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 ohjaaja 
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. Jos ohjaajan 
osaamisessa lääkehoitoon liittyen ilmenee vakavia puutteita tai vakavia virheitä, lääkeluvat voidaan 
perua. Lisäkoulutuksen ja uusien näyttöjen kautta lääkeluvat voidaan harkinnan mukaan palauttaa. 

Yksikössä asukkaille annettavista lääkkeistä on vastuussa lääkevuorovastuussa oleva ohjaaja, joka 
annostelee lääkkeet lääkeannostelijoista asukkaille. Hänellä on hallussaan vuorossa lääkekärryn 
avaimet. Lääkehuonevastaava vastaa vuoroissa lääkkeiden jakohuoneen kulkulätkästä ja hänen 
työnkuvanaan on lääkkeiden dosetteihin jakoon liittyvät tehtävät. Nämä vuorot ovat merkittynä 
työvuorolistaan. Tämän lisäksi avainten vastaanotto ja luovutus kirjataan avaintenhallintakansioon. 

 

Monialainen yhteistyö 

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

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

Ykköskoti Myllyssä moniammatillinen yhteistyö on tiivistä perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon kanssa sekä kuntien sosiaalitoimien kanssa. Asukkaan asioissa konsultoimme 
tarvittaessa esimerkiksi lääkäriä, sairaanhoitajaa, haavanhoitajaa, diabeteshoitajaa tai 
fysioterapeuttia. Asukkaan psykiatriseen hoitotahoon ollaan tarvittaessa yhteydessä aina, kun 
asukkaan vointi tai esimerkiksi vuosikontrollin tarve sitä edellyttää.  

Asukkaan asioihin liittyen 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 
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yhteydenpitoon. Työnjaosta tällaisissa tilanteissa sopivat yksikön johtaja, tiimivastaava ja 
omaohjaaja tapauskohtaisesti.  

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

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

Osana asiakasturvallisuuden varmistamista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan 
toimintayksikön on tullut tehdä terveydensuojelulain nojalla annetun asetuksen (1280/1994) 4 §:n 
mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 

Ykköskoti Myllyssä kehitetään valmiuksia asukasturvallisuuden parantamiseksi toimimalla 
yhteistyössä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja muiden turvallisuuteen liittyvien 
toimijoiden kanssa. Yhteistyön avulla kaikki turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat pidetään ajan 
tasalla (mm. pelastussuunnitelma, poistumisturvallisuussuunnitelma). Suunnitelmia noudatetaan ja 
niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. 

Ykköskoti Myllyn paloturvallisuudesta on huolehdittu automaattisen paloilmoitin- ja 
sammutusjärjestelmän avulla. Yksikössä on myös sprinkleröinti. Yksikköön laaditaan 
pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys. 
Poistumisharjoituksia järjestetään henkilöstölle ja asukkaille säännöllisesti. Lisäksi 
turvallisuuskävelyitä tehdään yksikössä kvartaaleittain. Yksikössä on sähköiset lukitukset, jonka 
avaimia hallinnoidaan yksikönjohtajan toimesta. Yksikössä turvallisuutta edistää myös ohjaajien 
käytössä oleva turvanappi sekä vartiointipalvelu. Lääkehuoneessa ja ulko-ovella on kameravalvonta. 

Ykköskoti Myllyssä  

- Kiinteistöhuolto huolehtii taloteknisestä turvallisuudesta sisältäen vesi-, sähkö- ja 

rakenneturvallisuuden mukaan lukien 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. 

- EA1 ja täydennyskoulutukset kiertäen henkilöstön osalta 2–6- henkilöä vuodessa. 
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- Väkivalta- ja aggressiotilanteiden hallinta koulutukset 2–3 vuoden välein tai tarvittaessa. 

- Asukasturvallisuuteen liittyvä riskikartoitus tehdään aina tarvittaessa. Lisäksi huomioidaan 

uuden asukkaan seuranta ja arviointi. 

 

Henkilöstö 

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

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

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

Henkilöstön määrä yksikössä arvioidaan suhteessa asukkaiden avuntarpeeseen, määrään sekä 
toimiluvan asettamiin vaatimuksiin. Ykköskoti Myllyssä henkilöstömitoitus tehostetun 
palveluasumisen osalta luvan mukaan on 0,5 henkilötyövuotta / asukas.  Palveluasumisen osalta 
mitoitus on 0,3 henkilötyövuotta / asukas.  

Hoito- ja ohjaustyössä yksikössä sijaisina toimivilla on sosiaali- ja terveysalan koulutus. Sijaisten 
pätevyys ja ammattioikeudet tarkistetaan jokaisen rekrytoinnin yhteydessä Julkiterhikistä 
/Julkisuosikista. Yksikössä työskentely edellyttää sijaisen perehtymistä yksikön toimintakäytäntöihin 
ja asukkaisiin. Sijainen hankitaan aina vakituisen henkilökunnan poissaolojen ajaksi esimerkiksi 
vuosilomat, perhevapaat, opintovapaat ja sairauspoissaolot. Mikäli sijaista ei yrityksistä huolimatta 
saada lyhytaikaiseen äkilliseen poissaoloon, varmistetaan sen aikana työaikojen ja työtehtävien 
tarkennusten avulla toiminnan laatu ja turvallisuus.  

Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan suunnittelemalla työvuorolista tarkasti perustuen 
asukaskunnan määrän ja läsnäolon ennusteeseen. Se toimii tärkeimpänä henkilöstövoimavarojen 
takeena. Henkilökunta suunnittelee työvuorolistan autonomisesti itse ja esihenkilö vastaa listan 
oikeellisuudesta.  

Avustavan työn määrä ja mitoitus yksikössä perustuu myöskin toimilupaan. Tämän lisäksi arjen 
tukena käytetään alihankkijoita muun muassa siivouksessa ja kiinteistöhuollossa.  
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Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

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

Ykköskoti Myllyssä vakituisen henkilöstön rekrytointi toteutuu pääsääntöisesti avoimella haulla, 
jonka käynnistää esihenkilö sovittuaan asiasta palvelujohtajan kanssa. Ilmoitus julkaistaan 
työvoimapalveluiden sekä organisaation sivuilla. Sopivat hakijat haastatellaan esihenkilön, hänen 
esihenkilönsä, esihenkilön kollegan, yksikön tiimivastaavan ja / tai ohjaajan toimesta. Valinnan tekee 
yksikön esihenkilö yhdessä hänen esihenkilönsä kanssa. Valituksi tulleelle ilmoitetaan asiasta 
puhelimitse. Muille hakemuksen jättäneille sekä haastattelussa olleille ilmoitetaan asiasta postitse 
tai soittamalla. Työsuhteen alussa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Määräaikaisissa 
työsuhteissa tulee huomioida, että koeaika voi olla maksimissaan puolet koko työsuhteen kestosta.  

Sijaisten rekrytointi toteutuu rekrytoimalla esimerkiksi opiskelijoita, aiemmin työskennelleitä sijaisia 
tai tarvittaessa avoimella haulla. Sijaisten ja tuntityöntekijöiden saatavuus pyritään turvaamaan 
hyvällä henkilöstöpolitikalla, tasapuolisuudella sekä arvostavalla asenteella. Kaikkien hoito- ja 
ohjaustyössä olevien työntekijöiden kelpoisuudet varmistetaan tarkistamalla tutkintotodistukset ja 
rekisteröitymiset JulkiTerhikistä tai JulkiSuosikista. 

  

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn 
ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä 
opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun 
työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työhön mm. 
itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa 
säädetään työntekijöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien 
velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täydennyskouluttautuminen. Erityisen tärkeä 
täydennyskoulutuksen osa-alue on henkilökunnan lääkehoito-osaamisen varmistaminen. 

Perehtyminen ja työnopastus ovat osa henkilöstön kehittämistä. Perehtymisen tavoitteena on lisätä 
henkilöstön osaamista, parantaa laatua, tukea työssä jaksamista sekä vähentää työtapaturmia ja 
poissaoloja. Kyseessä on jatkuva prosessi, jota kehitetään henkilöstön ja työpaikan tarpeiden 
mukaan. Perehtyminen kuuluu kaikille työhön tuleville niin vakituisille, määräaikaisille, tarvittaessa 
työhön kutsuttaville, opiskelijoille ja työharjoittelijoille. Perehdytystä annetaan myös työtehtävien ja 
työolosuhteiden muuttuessa.  

Perehtyminen Ykköskodeille tapahtuu Mehiläisen Moodle oppimisympäristössä olevan viikoittain 
etenevän perehtymisprosessin mukaisesti. Prosessin etenemisen myötä 
henkilöstöhallintajärjestelmä Wordayhin kirjautuu tieto perehtymisen läpikäymisestä.  

Linkki oppimisympäristöön löytyy Ykkösnetistä Henkilö ja perehdytys osiosta.  
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https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/Perehtyminen.aspx 

 

Henkilöstön täydennyskoulutus yksikössä tapahtuu vuosittain tehtävän Henkilöstön koulutus ja 
kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnitelma tehdään osaamisen täydennystarpeen 
mukaan. Nämä nousevat työyhteisön yhteisistä ja henkilökohtaisista tavoitekeskusteluista.  
Ykköskodeilla on laaja-alaisesti koulutusta liittyen muun muassa toipumisorientaatioon, 
päihdeasiakkaan kohtaamiseen, psykiatriseen hoitotyöhön, lääkemestarikoulutus, EA-koulutusta, 
Scit-ohjaaja koulutusta ja niin edelleen. Workdayhin on koottu tietoa Mehiläisen valtakunnallisista 
koulutuksista ja yhteistyökumppaneiden järjestämistä koulutuksista.  Tämän lisäksi yksikkö järjestää 
tai hankkii myös omien tarpeiden mukaisia koulutuksia. Henkilöstöä kannustetaan omaehtoiseen 
opiskeluun, täydentämään tai ylläpitämään jo opittuja taitoja sekä lakisääteisiin koulutuksiin. 

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus 
havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon 
toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on laadittava toimintayksikölle ohjeet, jotka 
ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa 
kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 

Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei 
niin tehdä, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa 
on määritelty, miten riskienhallinnan prosessissa epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet 
toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omavalvonnan 
menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii 
järjestämisvastuussa olevan tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä 
toimivaltaiselle taholle. 

Poikkeamailmoituslomakkeet löytyvät Ykkösnetistä yksikön omilta sivuilta poikkeamat kohdasta.  

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/SP-MT-YkkoskotiMylly/SitePages/Poikkeamat.aspx 

Omat lomakkeet löytyvät seuraaville osa-alueille:  

- Väkivalta ja uhkatilanne: ilmoittaja kuvaa millaisesta tilanteesta oli kysymys, kuka aiheutti, 

kehen kohdistui, miten vakavat olivat seuraamukset tästä tilanteesta.  

- Laite tai sen käyttö: laitteiden toiminnan ongelmat. Lomakkeessa on linkki myös FIMEAn 

lääkinnällisten laitteiden toimintahäiriöiden ilmoituslomakkeelle.  

- Henkilöstön tapaturma: tänne raportoidaan työtapaturmat ja läheltä piti tilanteet  

- Asukkaan tapaturma: asukkaiden tapaturmat ja onnettomuudet  

- Lääkehuollon poikkeama: poikkeamat lääkehoidon toteutuksessa.  

- Psykososiaalinen kuormitus tilanteeseen liittyä joko äkillinen tai pitkäkestoinen 

psykososiaalinen kuormitus  

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/Perehtyminen.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/SP-MT-YkkoskotiMylly/SitePages/Poikkeamat.aspx
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- Tietosuojapoikkeama: asukkaiden tai henkilökunnan tietosuojan vaarantuminen 

- Työntekijän ilmoitusvelvollisuus: Tämä on siis sosiaalihuoltolain 45§ mukainen työntekijän 

ilmoitusvelvollisuus esimiehelle, jos hän havaitsee asukkaan saaman sosiaalipalvelun 

toteutuksessa ongelmia. Näin meille jää asiasta selkeästi jälki ja kuvaus asian 

parantamiseksi tehdyistä toimenpiteistä 

- Ruokahuollon poikkeama: Tänne ilmoitetaan elintarvikehuollon omavalvonnan ja laadun 

poikkeamat. 

- Palaute: Tänne kirjataan toiminasta saadut palautteet ja myös palautteet, joita itse 

annamme esimerkiksi yhteistyökumppaneille. Tänne viedään tiedoksi myös 

reklamaatioiden, muistutusten ja kanteluiden johdosta tehdyt toimenpiteet.  

Poikkeamailmoituksen laatiminen 

Ilmoitusta tehdessään työntekijä täyttää lomakkeet kaikilta muita osin paitsi toimenpiteiden osalta. 
Sen täyttää joko yksikön esihenkilö tai tiimivastaava yhteisen käsittelyn jälkeen.  

Työntekijä täyttää:  

Poikkeaman vakavuus: miten vakavat seuraamukset tällä yksittäisellä poikkeamalla on (esimerkiksi 
aiheutunut haitta asukkaalle tai työntekijälle) asteikolla 1-5 (5= erittäin vakava so, kuolema, pysyvä 
vammautuminen, suurtuho). 

Kuvaus tilanteesta ja siihen johtaneista syistä: Erityisesti toivomme tähän kuvausta tapahtumaa 
edeltäneestä tilanteesta ja mahdollista pohdintaa mitkä tekijät ovat voineet myötävaikuttaa 
poikkeaman syntyyn.  

Riskiluokka: kaaviota hyödyntäen määrittele poikkeamalle riski; miten todennäköisesti poikkeama 
voisi tapahtua uudelleen x tyypilliset (siis eivät pahimmat mahdolliset) seuraamukset tällaisesta 
poikkeamasta. 

Poikkeaman laatu: Millaisesta poikkeamasta on kysymys. 

Tapahtuman luonne: tapahtui asukkaalle/ läheltä piti. 

Ehdotus toimenpiteiksi jatkossa: miten siinä työvuorossa, siinä tilanteessa olleilla resursseilla 
olisimme voineet toimia toisin ja mahdollisesti ehkäistä tapahtuneen?  

Esihenkilö / Tiimivastaava täyttää: 

Toimenpiteet poikkeaman jälkeen. 

 

Lisää ohjeita poikkeamien käsittelyyn liittyen löytyy Ykkösnetistä 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/Poikkeamat.aspx 

  

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/Poikkeamat.aspx
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Toimitilat 

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

Ykköskoti Myllyn päärakennus on suunniteltu tehostettuun palveluasumiseen. Rakennuksessa on 
26 kpl 20 m2 suuruista 1 hengen asukashuonetta, joissa kaikissa on esteetön wc- ja suihkutila. 
Neljässä asukashuoneessa on minikeittiö. Talo on T-kirjaimen mallinen ja sen takapihalla sijaitsee 
turvallinen aidattu piha-alue oleskeluterasseineen. Kodin pihassa ovat myös roska- sekä 
tupakointikatokset. 
 
Päärakennuksessa sijaitsee kaikki kodin yhteiset tilat. Asukkaiden käytössä on kaksi oleskelu- ja 
ruokailutilaa, sauna- ja pyykkihuoltotilat, invamitoitettu yleinen wc, yhteinen keittiö sekä katettu ja 
kalustettu ulkoterassi. Lisäksi talossa on valmistuskeittiö, lääkehuone, toimisto, sosiaalitilat sekä 
siivous- ja varastohuoneita. 
 
Pihapiirissä sijaitsee myös rivitalomallinen palveluasumisen rakennus, jossa on 6 kpl 25 m2 
suuruista yksiötä, joissa kaikissa on esteetön wc- ja suihkutila. Asunnoissa on minikeittiö, joka 
sisältää jääkaapin ja keittolevyt. Jokaiseen asuntoon on oma sisäänkäynti katetulta ulkoterassilta. 
Talossa on myös pyykkihuone asukkaiden käyttöön.  
 
Asukkaan huone on hänen yksityisaluettaan, eikä sitä käytetä muuhun tarkoitukseen. Asukas voi 
halutessaan kalustaa ja sisustaa huoneensa omilla huonekaluilla. Asukkaalla on mahdollisuus 
kutsua asuntoonsa halutessaan myös vieraita vapaasti. Yöpymisistä sovitaan erikseen ohjaajien 
kanssa. Yhdessä sopien huoneen ollessa vapaana huone voidaan vaihtaa toiseen, jos se paremmin 
palvelee asukkaan kuntoutumista ja elämäntilannetta. 
 

Teknologiset ratkaisut 

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

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

Ykköskoti Myllyssä kulunvalvonta tapahtuu Salto lukituksen välityksellä. Lisäksi yksikössä 
kameravalvonta on yksikön sisäänkäynnin ja lääkkeidenjakohuoneen yhteydessä. Turvallisuutta 
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pyritään lisäämään painonapillisilla hälyttimet, joilla on mahdollista hälyttää vartija yksikköön 
paikalla.   

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

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

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

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

Asukkaiden henkilökohtaiset apuvälineet ovat lainassa apuvälinehuollosta, jossa tapahtuu 
alkuohjeistus ja käyttökuntoon saattaminen, yksilöllinen säätäminen sekä vuosihuollot. Yksikön 
omien sähkösänkyjen huolto tapahtuu vuosittain ulkopuolisen toimijan toimesta (Haltia).  

Vaaratilanneilmoitukset tehdään tarvittaessa terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. Se löytyy 
laitepoikkeamalomakkeelta. On huomioitavaa, että FIMEA ilmoitus tehdään laitteen toimintahäiriöstä 
ei esimerkiksi työntekijän perehdyttämisen puutteesta. 

Yksikössä käytössä olevat laitteet ovat kirjattuna Spotilla laiterekisteriin. Laitevastaavana toimii 
ohjaaja Virpi Hainio, joka vastaan myös laiterekisterin ajantasaisuudesta ja päivittämisestä. 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

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

https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/tuotteen-markkinoille-saattaminen/terveydenhuollon-laitteet-ja-tarvikkeet
https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
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Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan esimerkiksi 
yksikköä/palvelua, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Rekisterinpitäjän tulee 
ohjeistaa mm. alaisuudessaan toimivat henkilöt, joilla on pääsy tietoihin (tietosuoja-asetus 29 
artikla). 

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

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

 

Asiakastyön kirjaaminen 

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

Tietosuojakäytännön ja vaitiolovelvollisuus selvitetään työntekijälle jo työsopimusta 
allekirjoitettaessa. Henkilökunnan perehdyttämisohjelmassa varmistetaan tietosuoja-asioiden 
osaaminen ja hallinta. Tämän lisäksi Ykköskodeilla on erillinen tietosuojakoulutus, joka on 
henkilöstölle pakollinen.  

Yksikössä noudatetaan Ykköskotien yleisiä kirjausohjeita. Kirjaamisen ensisijainen tehtävä on 
asukkaan hoiva- ja kuntoutusprosessin seuranta. Kirjaamisesta on tarkoitus muodostua asukkaan 
saaman hoivan, ohjauksen ja kuntoutuksen kokonaiskuvaus. Kirjaamisen tulisi liittyä 
toteuttamissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden seurantaan ja niiden toteutumisen arviointiin, 
mutta myös asukkaan arjen ja hänen saamansa ohjeistuksen tallentamiseen. Tiedonkulku 
työntekijöiden välillä on myös kirjaamisen tavoitteena. Kirjaamiselle varataan riittävästi aikaa yksikön 
arjessa.  

Henkilötietojen käsittelyn ja tietoturvan osalta noudatetaan Ykköskotien tietoturvaohjeistuksia. 
Tapahtuneet tietoturvapoikkeamat kirjataan poikkeamailmoituslomakkeella.  

 

 

https://tietosuoja.fi/etusivu
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
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Tietosuojavastaavana toimii  

Mehiläinen: tietoturvajohtaja Kim Klemetti, kim.klemetti@mehilainen.fi 

Yksikkö: yksikön johtaja Mari Haavisto 

 

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä X Ei  

 

 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

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

 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

             

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 
Paikka ja päiväys Nokialla 23.11.2022      

 

Allekirjoitus             

 Mari Haavisto, Ykköskoti Mylly  

mailto:kim.klemetti@mehilainen.fi

	LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE

