
  
 
 
 
 
 
  

YKKÖSKODIT OMAVALVONTASUUNNITELMA 2021  JARI KOSKISUU/ VALVIRA MALLIN POHJALTA 
 

 

 

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

Yksikkö: Ykköskoti Siipi 

 

 

SISÄLTÖ 
 

LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE..................................................................................................... 2 
1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT ........................................................................ 2 
2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET .................................................... 3 
3 RISKIENHALLINTA .................................................................................................................. 6 
4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN .................................................................. 14 
5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET ..................................................................................... 15 
6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA .............................................................................. 25 
7 ASIAKASTURVALLISUUS ..................................................................................................... 33 
8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN ....................................... 42 
9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA ................................................................ 45 
10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA .................................................................. 45 

 

  



  
 
 
 
 
 
  

YKKÖSKODIT OMAVALVONTASUUNNITELMA 2021  JARI KOSKISUU/ VALVIRA MALLIN POHJALTA 
 

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 Ykkös- ja Onnikodit Oy  Y-tunnus 3210520-2 

Kunta  

Kunnan nimi: Espoon kaupunki     
  

Kuntayhtymän nimi:  

Sote-alueen nimi:  

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi: Ykköskoti Siipi       

Katuosoite: Kurttilantie 19       

Postinumero: 02780   Postitoimipaikka: Espoo    

Sijaintikunta yhteystietoineen: Espoon kaupunki, vaihde puh: 09 816 21  
     

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Palveluasuminen mielenterveyskuntoutujille, asiakaspaikkoja 26   

Esihenkilö: Katja Kairenius-Jansson      

Puhelin: 040 6301 452  Sähköposti: katja.kairenius-jansson@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)            

Palvelu, johon lupa on myönnetty Sosiaalialan palvelut, palveluasuminen, mielenterveyskuntoutujat 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Rekisteröintipäätöksen ajankohta 2.6.2022     

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ostopalvelujen tuottajat: 

Kiinteistöhuolto ja siivouspalvelut, Lassila & Tikanoja Oy (Y-tunnus 1680140-0) 

 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen 
palvelujen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

Meillä toteutetaan vastuullista hankintapolitiikkaa ja ympäristöasiat huomioidaan mahdollisuuksien 
mukaan. Valittujen toimittajien toimintamallit tukevat mahdollisimman hyvin Mehiläisen omaa 
ympäristöpolitiikkaa. Valtakunnallisten tuote- ja palvelun tuottajien laadunarviointi suoritetaan 
vuosittain sopimusten päivittämisen yhteydessä. Valtakunnallisten sopimushankkijoiden osalta 
vastaa Mehiläisen hankintaorganisaatio. Yksikönjohtaja voi tehdä paikallisia hankintasopimuksia.
      

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

 Kyllä  Ei 

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

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

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus? 

Tarjoamme palveluasumista aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Ykköskoti Siipi sijaitsee Etelä-
Espoossa Kurttilan omakotitaloalueella. Asiakaspaikkoja on 26. Tarjoamme asiakkaillemme 
elämänlaadun parantumista sekä edistävää, laadukasta ja yksilöllistä kuntoutumista mielekkäässä 
ympäristössä. Toimintamme viitekehyksenä toimii toipumisorientaation viitekehys, jossa 
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painottuvat kuntoutujan voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen 
mielenterveys. Kuntoutuminen Ykköskoti Siivessä sisältää sekä arkipäivän toimintojen harjoittelua, 
että myös monipuolista toimintaa, esimerkiksi ryhmien tai yksilöohjauksen muodossa. Tuemme ja 
ohjeistamme asiakkaitamme myös toimimaan ja asioimaan yksikön ulkopuolella. Lisäksi 
kannustamme asiakkaitamme myös käyttämään kolmannen sektorin palveluita. Autamme 
tarvittaessa koulutukseen hakeutumisessa ja opiskelun aloittamisessa/jatkamisessa tai työelämään 
valmentautumisessa/hakeutumisessa. Asiakkaiden toimintakyvynarvioinnin tukena käytämme 
TUVA-toimintakykymittaria. 

Asuminen Ykköskoti Siivessä on tavoitteellista. Tavoitteenamme on kokonaisvaltaisesti tyytyväinen 
asiakas. Varmistamme asiakastyytyväisyyden arvioimalla palveluitamme jatkuvasti selvittämällä 
asiakastyytyväisyyttä, prosessien toimintaa, henkilöstön osallistumista ja tyytyväisyyttä työhönsä 
sekä yhteistyötä kaupungin kanssa.  

Henkilökuntaa on paikalla arkisin klo 7-21.00 ja viikonloppuisin klo 9-20.00. Yöaikaisen 
turvallisuuden varmistamiseksi toimintayksikössä on käytössä puhelinpäivystys, jotta asiakkaat 
saavat tarvittaessa henkilöstöön yhteyden. 

Asiakkaiden asiakassuhde perustuu kunnan toimeksiantoon. Asiakkaaksi kuntoutujat tulevat eri 
kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman 
paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Tarjoamme palveluja myös itsemaksaville asiakkaille. 

        

Arvot ja toimintaperiaatteet 

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

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

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

 

Ykköskoti Siipi on osa Mehiläisen sosiaalipalveluita, joten toimintaamme ohjaavat arvot, jotka 
muodostuvat neljästä arvoparista: 

• Tieto ja Taito: 
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Ykköskoti Siivessä on ammattitaitoinen, osaava, työhönsä sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on 
palvelujen tuottamisen tärkein resurssimme. Ykköskoti Siivessä kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai 
terveysalan koulutus. Tiimivastaavana toimii sairaanhoitaja ja lisäksi on useita 
mielenterveystyöhön suuntautuneita lähihoitajia. 

Henkilöstön osaaminen ja kehittyminen alkaa jo työn aloituksesta perehdytysohjelmaa hyödyntäen. 
Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään tiedon lisäämisellä ja osaamista kehitetään jatkuvasti 
erilaisilla koulutuksilla mm. mielenterveyshäiriöiden sekä kuntoutuksen menetelmät. Arvioimme 
myös osaamisen kehitystarpeita henkilöstön kehityskeskusteluissa vuosittain. Toimimme 
Mehiläisen ohjeiden mukaisesti ja toimintaa johdetaan yksikössä yksikön johtajan ja tiiminvetäjän 
avulla ja jaetaan vastuuta myös kaikille työntekijöille erityisvastuualueina mm. turvallisuudesta 
vastaaminen, lääkehoidosta vastaaminen. Koulutuksia on mm. 

•paloturvallisuuskoulutus 

•ensiapukoulutus 

•uhka- ja vaaratilannekoulutus 

•poikkeamat -koulutus 

•lääkehoidon täydennyskoulutus 

•toipumisorientaatiokoulutukset 

•itsemääräämisen toteutuminen mielenterveyspalveluissa 

 

• Välittäminen ja Vastuunotto: 

Ykköskoti Siivessä toimintaamme ohjaavat välittäminen asiakkaista, kohtaamme hänet yksilönä ja 
kunnioitamme erilaisuutta, tavoitteellisuus, inhimillisyys, turvallisuus sekä hyvä kohtaaminen. 
Välittämisellä tarkoitetaan myös avointa viestintää. Keskeinen toimintaperiaatteemme on 
yksilöllinen ja tavoitteellinen kuntoutus, joka on asiakkaan kunnioittamista, omatoimisuuden 
ylläpitämistä ja edistämistä sekä luottamuksellisuutta. Toiminnassamme korostuu kuntoutusta 
tukeva työote, kodinomaisuus sekä lämmin ilmapiiri.  Hoivan ja kuntoutuksen toteutus ja asiakkaan 
vointi sekä toimintakyvyn muutokset dokumentoidaan ja muutoksista tiedotetaan aktiivisesti 
yhteistyökumppaneita. Kannustamme asiakkaitamme vastuun ottamiseen omasta kuntoutumisesta 
ja elämästään, toiminnastaan sekä rohkaisemme mahdollisimman suureen omatoimisuuteen. 

 

• Kumppanuus ja yrittäjyys 

•Toimintamme rakentuu yhteistyölle asiakkaiden, heidän läheisten ja palvelun tilaajan kanssa. 
Palveluita suunnitellaan ja kehitetään yhdessä kaikkien asiakkaan kuntoutukseen osallistujien 
kanssa. Hyödynnämme aktiivisesti ympäristön palveluita ja toimintamahdollisuuksia tuomaan 
lisäarvoa asiakkaittemme arkeen.  
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•Luomme ja ylläpidämme yhteishenkeä ja teemme hyvillä mielin töitä yhdessä, yhteisen tavoitteen 
ja korkean asiakastyytyväisyyden eteen. 

•Toiminta rakentuu hyvälle yhteistyölle kaikkien ympärillä olevien yhteistyötahojen kanssa, niin 
kunta kumppaneiden, hoitotahojen kuin kuntoutujien ja heidän läheisten kanssa. 

•Palveluita suunnitellaan ja kehitetään yhdessä asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutus 
suunnitellaan ja toteutetaan kuntoutujan kanssa siten, että vahvistamme kuntoutujan kykyä ja 
valmiutta edistää omia elämäntavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan parantaa oman elämänsä laatua. 

•Hyödynnämme aktiivisesti ympäristön palveluita ja toimintamahdollisuuksia. 

•Asiakkaiden kanssa pidämme asukaskokouksia, jotta he voivat olla tasavertaisina osallistumassa 
heitä koskeviin asioihin ja päätöksen tekoon.  

•Yhteisöllisyyttä pidetään yllä olemalla asiakkaiden arjessa läsnä.  

 

• Kasvu ja Kehittäminen 
 

Me Siivessä uskomme kuntoutujien mahdollisuuteen kasvaa ja kehittyä, tämä ohjaa työtämme. 
Olemme sitoutuneet omien palveluiden sisällölliseen kehittämiseen ja uusien palvelumallien 
luomiseen. Olemme joustavia, niin kuntoutujien kuin yhteistyötahojen muuttuvien tarpeiden 
mukaan. Seuraamme laatua lupaustemme mukaan säännöllisillä asiakas-, omais- ja 
henkilöstökyselyiden kautta. Keskeisiä laatutyön kohteitamme ovat:  

• viihtyisä kotiympäristö  
• maukas ja terveellinen ruoka  
• yhteisöllisyys ja osallisuus 
• yksilöllinen ohjaus, tuki ja hoiva sekä turvallisuus 

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

 

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.  
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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. Esihenkilön vastuulla on henkilöstön riittävä perehdytys 
erityisesti toiminnassa asiakas- ja potilasturvallisuuteen kohdistuviin riskeihin. 

Riskienhallinnan työnjako 

Riskinhallinta on koko työyhteisön yhteinen asia. Työyhteisö osallistuu turvallisuustason ja -riskien 
arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden 
toteuttamiseen. Johdon tehtävänä on vastata strategisesta riskien hallinnasta sekä huolehtia 
omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa 
turvallisuusasioista ja että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi 
voimavaroja. Henkilöstö sitoutetaan osallistumaan riskinhallintaan. Jokaisella yksikön työntekijällä 
on velvollisuus tuoda esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit.  

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

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Ykkösnet/ Turvallisuus ja alisivut https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-
mielenterveyskuntoutus/SitePages/turvallisuus.aspx  

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

 

Ykköskoti Siiven luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista: 

•Hoitoon ja palvelun tuottamiseen liittyvät riskit 

•Paloturvallisuusriskit 

•Turvallisuusriskit: Uhka- ja väkivaltaan ja yksin työskentelyyn liittyvät riskit 

•Lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen liittyvät riskit 

•Tietosuojaan- ja asiakkaanrekisteriin liittyvät riskit 

•Henkilöstöön liittyvät riskit mm. äkilliset poissaolot, henkilöstön saatavuus 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/turvallisuus.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/turvallisuus.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
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•Asiakkaan tiloihin ja tiloissa käytettäviin laitteisiin liittyvät riskit  

Ykköskoti Siivessä toteutetaan vuosittain työn vaarojen- ja riskien arviointi, jonka tuloksia 
käytetään omavalvonnan kehittämisessä, ohjeistuksen täsmentämisessä ja eri 
omavalvontasuunnitelmien päivittämisen tukena. 

Paloturvallisuusriski:  

Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen on tarkoitettu toimintakyvyltään alentuneiden 
henkilöiden suunnittelun ja toteutuksen apuvälineeksi. Poistumisturvallisuusselvitys kuvaa 
turvallisen poistumisen vaatimuksen täyttyvän. Poistumisturvallisuusselvitys päivitetään 3 vuoden 
välein tai toiminnan muuttuessa. 

Pelastussuunnitelman ja valmiussuunnitelman tarkoitus on antaa perusteet turvallisuusuhkien 
suunnitelmalliseen, ennaltaehkäisyyn, toimintaohjeet henkilöstölle ja asiakkaille uhkien käytännön 
torjunnassa. Pelastussuunnitelma ja valmiussuunnitelma päivitetään vuosittain ja tarvittaessa 
useammin. Yksikön palo- ja sprinkleritestaukset tehdään säännöllisesti kiinteistöhuoltoyhtiön 
toimesta sekä vuosihuollot huolto-ohjelman mukaisesti. 

Toimintaohjeet tulipalon varalta 

Turvallisuuteen liittyvät ohjeet: 

Yksintyöskentelyn-, aggressiivisen asukkaan kohtaaminen-, asukkaan kadotessa-, asukkaan 
kuollessa-, asiakkaan itsemääräämisoikeus-, kaltoinkohtelu-, kriisiviestintä- ja rikosilmoituksen 
tekeminen ohje. 

Säännöllisellä vaarojen kartoituksella selvitetään palveluun liittyviä riskejä, yksikön työolosuhteita, 
työn kuormittavuustekijöitä ja mahdollisia vaaratekijöitä. Tavoitteena on tapaturmien ja 
vaaratilanteiden ennaltaehkäisy sekä työstä johtuvan kuormituksen vähentäminen. Selvitystä 
käytetään pohjana yksikön toimintaa suunniteltaessa. 

Toimitilatarkastukset toteutetaan yksikössä neljä kerta vuodessa. Tavoitteena on poistaa todettuja 
riskejä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin epäkohtia havaittaessa. 

Henkilöstö arvioi ja havainnoi asiakastuvallisuutta päivittäisessä työssään. Myös asiakkaat tuovat 
henkilöstölle esille havaituista turvallisuuteen liittyvistä seikoista.  

Yksikössä on nimettynä työsuojeluvaltuutettu, joka vastaa turvallisuudesta ja 
turvallisuusohjeistuksien päivityksistä yhdessä yksikön johtajan kanssa. 

Henkilöstön riittävyyteen liittyvät riskit: 

Äkilliset sairauspoissaolot, sijaisten saatavuuteen on oma sijaisrinki. Sijaiset ja yhteystiedot ovat 
ykkösnet yksikön omilla sivuilla sekä henkilöstön puhelimessa. Sijaisten riittävyyttä arvioidaan 
jatkuvasti ja tarpeen vaatiessa etsitään sijaisia lisää avoimien työpaikkailmoituksien kautta. 

Lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen liittyvät riskit: 
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Lääkehoitosuunnitelma kuvaa yksikön lääkehoitoon liittyviä riskejä, toimintatapoja, ohjeita ja 
käytänteitä. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain lääkehoidosta vastaavan sairaanhoitajan 
toimesta. Ohjeistukset ovat mm. Lääkelupakäytänteet- ja lääkehoidon perehdytys. 

Tietosuojaan- ja asiakkaanrekisteriin liittyvät riskit: 

Poikkeamailmoitus-, salassapito ja turvallisuussitoumus, käyttöoikeuskäytännöt 
asiakastietojärjestelmään-, tietosuoja- ja tietoturva-, salatun sähköpostin lähettäminen-, tietosuoja 
ja tietoturvapolitiikka-, tietosuojaseloste-, tietosuojan ja turvan omavalvontasuunnitelma- sekä 
kameravalvonnan rekisteriselosteohje. 

Jokainen työntekijä on käynyt tietoturvaan liittyvät koulutukset.  

Ykkösnet/ Turvallisuus ja alisivut https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-
mielenterveyskuntoutus/SitePages/turvallisuus.aspx 

 

Riskien tunnistaminen 

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

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

Henkilöstöllä on vastuu huolehtia tiedonsaannista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä ja 
toimintatapojen muutoksista. Yksikön johtaja tiedottaa henkilöstöä henkilöstökokouksissa, joista 
laaditaan muistiot. Henkilöstöllä on velvollisuus lukea muistio, jos hän ei ole ollut paikalla 
kokouksessa. Muistio lähetetään henkilöstölle sähköpostitse sekä tallennetaan ykkösnetin yksikön 
sivuille henkilöstökokouskansioon. Henkilöstön tulee lukea työsähköpostinsa jokaisessa 
työvuorossaan. Päävastuu riskienhallinnasta on yksikön johtajalla. Työntekijät osallistuvat 
turvallisuustason ja riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta 
parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  Jokaisen työntekijän velvollisuus on sekä ilmoittaa 
havaitsemistaan vaaroista, että sitoutua niihin toimintatapoihin, joilla tunnistettuja riskejä hallitaan. 

Riskit voivat liittyä tehtävään, työympäristöään tai omaan kykyyn suoriutua tehtävästä. Jokaisen 
työntekijän tehtävänä on tuoda yhteiseen tietoisuuteen mahdolliset asiakkaisiin ja heidän 
läheisiinsä, henkilökuntaan, vierailijoihin, toimintatapoihin ja toimintaympäristöön liittyvät riskit. 
Havaitusta riskeistä tulee heti kertoa yksikön johtajalle.  

Henkilöstö tuo ilmi havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit, jotka eivät kuulu 
tavanomaiseen hyvin sujuvaan arkeen. Sähköistä poikkeamaraportointi järjestelmää käytetään 
erilaisten haitta-, vaara- sekä läheltä piti –tapahtumien ilmoittamiseen. Poikkeamalomakkeita ovat 
väkivalta ja uhkatilanne-, laite tai sen käyttö-, henkilöstön- ja asukkaan tapaturma-, lääkehoidon 
poikkeama-, työntekijän ilmoitusvelvollisuus-, psykososiaalinen kuormitus-, ruokahuollon 
poikkeama-, tietoturva poikkeama- sekä palautelomake. 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/turvallisuus.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/turvallisuus.aspx
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Henkilöstöpalautetta laatupoikkeamisista toteutetaan säännöllisesti toteutettavalla laatuindeksi -
kyselyllä. Laatuindeksi -kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymina. Vuosittain toteutetaan 
henkilöstötyytyväisyyskysely, jonka pohjalta kehitetään toimintatapoja. 

Omavalvonnan laadun varmistaminen on osa riskien ennalta ehkäisyssä ja tunnistamisessa. 
Vuosittain yksikköön toteutetaan sisäinen omavalvontakäynti, jossa läpi käydään yksikön 
omavalvontaan liittyvien asioiden ja toimenpiteiden tilannetta sekä kehittämisen kohteet. Neljä 
kertaa vuodessa kartoitetaan palvelujohtajan toimesta omavalvonnan tilannetta eri osa-alueilla. 
Lisäksi viikoittain toteutetaan yksikön johtajalle/tiimivastaavalle omavalvontakysely. 
Omavalvontakyselyssä kiinnitetään huomiota mm. Henkilöstön lääkelupien-, asiakaskirjaamisen-, 
myös omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla kirjaamisen tilanteeseen, poikkeamajärjestelmän 
käyttöön. 

Epäkohtien ilmoitusvellisuus: Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan epäasiallista 
kohtaamista, asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua, asiakkaan 
aseman ja oikeuksien toteuttamisessa tai perushoivassa ja hoidossa olevia vakavia puutteita tai 
toimintakulttuurin liittyviä epäeettisiä ohjeita. Sosiaalihuollon ammattihenkilön on ilmoitettava 
viipymättä toiminnasta vastaavalle esihenkilölle, jos hän huomaa epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan 
uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoitus tehdään välittömästi ykkösnet yksikön 
omien sivujen sähköisen poikkeamaraportointi järjestelmän kautta ilmoitusvelvollisuuslomakkeella. 
Poikkeamaraportointi järjestelmä on reaaliaikaisesti päivittyvä. Ilmoitus tulee automaattisesti 
yksikön johtajalle tiedoksi. Vakavista poikkeamista tieto välittyy myös liiketoiminnan johdolle. 
Yksikön johtaja vastaa siitä, että ilmoitusvelvollisuus ja sen menettelyohjeet ovat osa työntekijöiden 
perehdytystä.  

Yksikön johtajan vastaanotettua ilmoituksen, informoidaan ilmoituksesta palvelujohtajaa ja laatu- ja 
kehitysjohtajaa ja ryhdytään välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin Tarvittaessa yksikön johtaja 
ilmoittaa asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä 
salassapitosäännösten estämättä. Mikäli epäkohtaa ei saada korjattua, on ilmoituksen 
vastaanottaneen vastuuhenkilön ilmoitettava asiasta aluehallintovirastoon (49§). 

Yksikön johtaja käsittelee ilmoituksen henkilöstön kanssa, ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin 
epäkohdan poistamiseksi. Ilmoituksien läpikäynti kirjataan henkilöstökokouksen muistioon. 

Mehiläisellä on käytössä Hälytyskanava: Väärinkäytösten ja epäkohtien ilmoittaminen 
Väärinkäytösten ja epäkohtien ilmoittaminen on tarkoitettu toimintaperiaatteiden vastaisen 
toiminnan tai muun vakavan väärinkäytöksen tai epäkohdan raportoimiseen. Kanavan kautta 
tulleet ilmoitukset käsitellään Mehiläisen riskienhallintatiimissä. 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/mehinet-yhtio/SitePages/Whistle-blowing---
V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx 

 

 

 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/mehinet-yhtio/SitePages/Whistle-blowing---V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/mehinet-yhtio/SitePages/Whistle-blowing---V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx
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Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riski? 

Toimintaa ja toimintaympäristön riskejä arvioidaan myös päivittäisessä työssä. Keskustelut 
asiakkaiden ja omaisten kanssa antavat myös arvokasta tietoa riskien tunnistamiseen ja 
ennaltaehkäisyyn. Toimitilojen tarkastukset, turvallisuuskävelyt, vaarojen kartoitukset, yhteistyö 
työterveyshuollon kanssa ja työpaikkaselvitykset antavat lisätietoa toimintaympäristön 
mahdollisista riskeistä ja ne ovat osa riskien ennaltaehkäisyä ja tunnistamista.  

Asiakkaat antavat palautetta suoraan henkilöstölle, omaohjaajalle tai yksikön johtajalle. Usein 
palautteen anto tapahtuu arkipäivän yhteydessä. Palaute käsitellään asiakkaan kanssa ja kuullaan 
hänen ehdotuksensa asian korjaamiseksi. Palaute käsitellään henkilöstön kanssa 
henkilöstökokouksessa ja pohditaan korjaavia toimenpiteitä asian korjaamiseksi. Palaute kirjataan 
henkilöstömuistioon. 

Viikoittain järjestetään asiakkaiden ja henkilöstön yhteinen asukaskokous. Asukaskokouksessa 
käsitellään yhdessä ajankohtaisia yhteisiä asioita, suunnitellaan toimintaa ja tehdään päätöksiä. 
Asukaskokouksen yhteydessä asiakas voi myös antaa palautetta epäkohdista. Palaute käsitellään 
yhdessä asukaskokouksen yhteydessä ja etsitään yhdessä ratkaisu asian korjaamiseksi. 
Asukaskokouksesta laaditaan muistio, joka tallennetaan ykkösnet yksikön omille sivuille 
asukaskokouskansioon sekä tulostetaan asukaskokouskansioon, joka sijaitsee yhteisissä tiloissa 
aulassa kaikkien saatavilla. 

Omaiset voivat tuoda havaitsemansa epäkohdat tai antaa palautetta henkilöstölle tai yksikön 
johtajalle suullisesti joko vierailujen yhteydessä, soittamalla tai laittamalla sähköpostia. 

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan asiakkaille ja omaisille säännöllisesti laatuindeksikyselyllä. 
Omaisille laatuindeksikyselyn linkki lähetetään sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti omaisen 
halutessa pdf tiedosto tulostettuna vierailujen yhteydessä tai asiakas toimittaa pdf kyselytulosteen 
omaiselle kotilomallaan. Asiakkaat toteuttavat kyselyn tablettikyselynä. Palaute annetaan 
anonyymina. Laatuindeksikyselyssä arvioidaan eri osa-alueita: Maukas terveellinen ravinto, 
viihtyisä koti, turvallisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki. 
Laatuindeksikyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja se päivittyy reaaliaikaisesti. 
Toivommekin, että omaiset/läheiset osallistuisivat kyselyn vastaamiseen. Tämä auttaa meitä työn- 
ja toimintatapojen kehittämisessä. 

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen  

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

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 
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Poikkeama voi olla mikä tahansa tilanne, jossa hoiva/ hoito/ kuntoutus ei toteudu siten kuin pitäisi, 
esimerkiksi virhe lääkkeen annossa tai tapaturma. Turvallisuuspoikkeama on tilanne tai tapahtuma, 
jossa asiakkaalle tai henkilökunnalle aiheutuu vahinko, asiakas tai työntekijä joutuu vaaraan tai 
asiakas on lähellä joutua vaaratilanteeseen. 

Kaikki haittatapahtumat ja ”läheltä piti” -tilanteet dokumentoidaan Ykkösnet yksikön omilla sivuilla 
olevaan sähköiseen poikkeamaraportointijärjestelmään, joka on reaaliaikaisesti päivittyvä. 

Poikkeamaraportointijärjestelmässä käytössä olevat poikkeamalomakkeet ovat väkivalta- ja 
uhkatilanteet-, laite ja sen käyttö-, henkilöstön tapaturma-, asukkaan tapaturma-, lääkehoidon 
poikkeama-, työntekijän ilmoitusvelvollisuus-, psykososiaalinen kuormitus-, ruokahuollon 
poikkeama-, tietoturvapoikkeama- ja palautelomake. 

Poikkeamailmoituksen tekijä kirjaa lomakkeelle tapahtuman päivämäärän, riskiluokan (1-5) 
1=erittäin vähäinen – 5=erittäin vakava, kuvaus tilanteesta ja siihen johtuneista syistä, 
vakavuus/riskiluokka (1-5), valikoidaan poikkeaman laatu, työvuoro jossa tapahtunut, tapahtuman 
luonne, tapahtuiko asukkaalle vai läheltä piti, kirjataan ehdotus ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä 
jatkossa. Tämän jälkeen lomake tallennetaan ja siirtyy käsittelyvaiheeseen.  

Poikkeamat käsitellään mahdollisimman nopeasti poikkeaman kirjaamisen jälkeen, tavoiteaika 7 
vuorokautta. Poikkeaman käsittelee ja käsittelyn kirjaa lomakkeelle yksikön johtaja tai 
tiimivastaava. Lääkehoidon poikkeamat käsittelee ja kirjaa lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja. 
Kirjaaminen tapahtuu samalle lomakkeelle, johon poikkeamailmoitus on tehty kohtaan 
”toimenpiteet poikkeaman jälkeen”. Riskin ja poikkeaman vakavuudesta riippuen tarvittaviin 
toimenpiteisiin ryhdytään tarpeen mukaan heti tapahtuman seurauksena tai riskin ilmi tullessa. 
Arvioidaan tilanne ja varmistetaan, ettei vastaavaa pääse tapahtumaan uudelleen.  

Poikkeamat käsitellään seuraavan viikon yksikön henkilöstökokouksessa ja kirjataan 
poikkeamalomakkeelle sekä henkilöstökokousmuistioon. Kokouksessa käydään kunkin 
poikkeaman osalta läpi mitä tapahtui ja miksi (juurisyyanalyysi). Samalla sovitaan mitä korjaavia ja 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tapaukseen liittyen tehdään. Välittömiä toimenpiteitä vaativat 
ilmoitukset käsitellään mahdollisimman pikaisesti yksikön johtajan toimesta. Tarvittaessa 
ilmoitukset käsitellään myös asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Vuosittain toteutuvassa 
omavalvontakäynnillä tarkastellaan poikkeamailmoituksia ja niiden toimenpiteitä. 

 

Korjaavat toimenpiteet 

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

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

• Laatupoikkeamat henkilöstö raportoi säännöllisesti laatukyselyllä. Raportoinnin voi tehdä 
suoraan myös yksikön johtajalle.  Laatupoikkeamat käsittelee yksikön johtaja ja käsittelyssä 
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yhdessä henkilöstön kanssa etsitään prosessivirheitä ja käsittelyssä pyritään löytämään 
ratkaisuja, jotka ehkäisevät riskitilanteiden ja poikkeamien uusiutumista. Tavoitteena on 
muuttaa työprosessia ja ohjeistaa se uudelleen siten, että jatkossa poikkeamilta vältytään 
sekä miten jatkossa estetään ko. tapahtuma. Tällöin laaditaan toimintaohje, korjaavat 
toimenpiteet ja nimetään asiaa hoitava vastuuhenkilö ja määritetään aikataulu. 
Laatupoikkeamien käsittely kirjataan henkilöstömuistioon. 
 

• Kaikki läheltä piti-tilanteet-, potilasturvallisuus- ja työturvallisuuspoikkeamat kirjataan 
sähköiseen poikkeamaraportointijärjestelmään, joka löytyy ykkösnet yksikön omilta sivuilta. 
Poikkeamat tulevat yksikön johtajan tietoon reaaliajassa. Yksikön johtaja tai tiimivastaava 
käsittelee poikkeamailmoitukset. Poikkeamien käsittelyn yhteydessä kirjataan tarvittavat 
toimenpiteet poikkeamalomakkeelle. Poikkeamat käsitellään henkilöstön kanssa yksikön 
henkilöstökokouksissa. Selvitetään tilanteiden syntyä ja menettelytapojen muuttamista ja 
kehittämistä yhdessä henkilöstön kanssa ja kirjataan kokousmuistioon. Vakavista 
poikkeamista tulee välitön tieto yksikön johtajalle, palvelujohtajalle, liiketoiminnan johtajalle 
sekä laatujohtajalle sähköpostitse. Välittömiä toimenpiteitä vaativat ilmoitukset käsitellään 
mahdollisimman pikaisesti yksikön johtajan toimesta.  

 
• Poikkeamailmoituksien laatua seurataan säännöllisesti sekä vuosittaisella 

omavalvontakäynnillä tehdään seurantasuunnitelma. 

 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

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 

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

Kaikki turvallisuuspoikkeamat ja toiminnalliset virheet käsitellään yksikön henkilöstökokouksissa. 
Uusista toimintaohjeista ja prosesseista sovitaan ja tiedotetaan yksikön viikoittaisissa 
henkilöstökokouksissa. Tiedotus voi tapahtua myös sähköpostitse. Muutokset päivitetään asiaan 
liittyviin yksikön toiminta- ja perehdytysohjeisiin. Henkilöstökokouksesta tehdään muistio, joka 
arkistoidaan yksikön omille ykkösnet sivuille ja lähetetään henkilöstölle sähköpostitse. Jokaisen 
työntekijän vastuu on lukea muistio, jos on estynyt osallistumaan henkilöstökokoukseen.  

Jos muutos koskee yksikön asiakasta, tehdään siitä kirjaus DomaCare -asiakastietojärjestelmään. 
Asiakkaita tiedotetaan ja heidän kanssaan keskustellaan heitä koskevista uusista toimintaohjeista 
asukaskokouksessa tai arkiaamuisin olevissa aamukokouksessa. Asukaskokouksista laaditaan 
muistio, joka arkistoidaan yksikön omille ykkösnet sivuille.  
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Yhteistyötahoja tiedotetaan muutoksista puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse, jos tieto on 
tarpeellinen heidän toimintansa ja yhteistyön kannalta. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

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

 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Omavalvontasuunnitelman suunnittelusta on yksikön johtaja ottanut päävastuun. Omavalvonnan 
eri osa-alueita on päivitetty yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa asukaskokouksissa. Lisäksi 
omavalvontasuunnitelman on läpikäynyt palvelujohtaja. Tarvittaessa on mahdollisuus konsultoida 
laatuorganisaatiota.   

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Yksikön johtaja Katja Kairenius-Jansson, 040 6301 452, katja.kairenius-jansson@mehilainen.fi 

Ykköskodeissa omavalvonnan suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta vastaa valtakunnallinen 
laaturyhmä.  

Yhteyshenkilö laatujohtaja Jari Koskisuu 040 551 5254 

        

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

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

Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja aina kun tapahtuu palvelun laatuun, 
vastuuhenkilöihin, asukasturvallisuuteen tai toimilupaan liittyviä muutoksia. Ykkösnet 
yksikkösivuilla on omavalvontalista, josta ilmenee seuraava päivitysajankohta. 

Päivittämisen tavoitteena on yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa tarkistaa, että 
omavalvontasuunnitelman sisältö vastaa yksikön käytäntöjä. 

 

 

https://www.lskl.fi/julkaisut/meidan-oma-valvontasuunnitelma-opas-nuorten-osallisuutta-tukevaan-omavalvontatyohon-lastenkodeissa/
https://www.lskl.fi/julkaisut/meidan-oma-valvontasuunnitelma-opas-nuorten-osallisuutta-tukevaan-omavalvontatyohon-lastenkodeissa/
mailto:katja.kairenius-jansson@mehilainen.fi
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Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

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

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävänä toimintayksikön yhteisissä tiloissa 
sisääntuloaulassa olevassa yksikön Kodin kansiossa, johon jokaisella on mahdollisuus tutustua. 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

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

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Ykköskoti Siipeen asiakkaaksi voi tulla eri kunnista ja kaupungeista puitesopimuksella tai 
maksusitoumuksella, sopimalla asiasta oman paikkakunnan sosiaalityöntekijän kanssa. 

Pääosa asiakkaista ohjautuu yksikköömme asiakkaan kotikunnan ohjaamana. Jokaisella kunnalla 
on omat arviointikriteerinsä sijoituksen suhteen. Yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan halutessa 
omaisen/läheisen, kotikunnan sosiaalityöntekijän ja hoitavan tahon esim. Psykiatrian poliklinikan 
kanssa kartoitamme asiakkaan tulotilanteen jo ennen muuttoa. Ennen muuttoa uusi asiakas käy 
tutustumassa Ykköskoti Siipeen, ja hänen kanssaan käydään läpi yksikön toiminta sekä yhteiset 
toimintatavat. 

Asiakkaan, asiakkaan kotikunnan sosiaalityöntekijän, asiakkaan hoitavan tahon (Hus psykiatrian 
poliklinikka) ja asiakkaan suostumuksella omaisen/läheisen tai muun laillisen edustajan kanssa 
yhdessä arvioidaan palvelun tarvetta ensimmäisen kerran kuukauden sisällä asumisen 
alkamisesta, ja muutoin keskimäärin 6 kk välein yksilöllisesti. Arviointia tehdään tarpeen mukaan 
useammin, esim. voinnin tai elämäntilanteen muuttuessa merkittävästi suuntaan tai toiseen. 
Omaohjaaja vastaa asiakkaan palvelutarpeen arviointia varten verkoston koolle kutsumisesta. 

Jatkuvan arvioinnin tukena on käytössä TUVA-toimintakyvynmittari. Asiakas osallistuu oman 
toimintakyvyn arviointiin. Asiakas osallistuu oman toteuttamissuunnitelma ja kuntoutumisen 
tavoitteiden laatimiseen ja itseään koskeviin päätöksiin yhdessä omaohjaajan kanssa. Tavoitteita 
seurataan päivittäis- tai viikkotasolla ja kirjaaminen tapahtuu asiakastietojärjestelmään. 
Asiakkuuden aikana tehdään jatkuvaa arviointia arkipäivän toimintojen kautta ja kirjaukset tehdään 
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asiakastietojärjestelmään. Tuva -toimintakyvyn arviointi sekä asumispalvelun 
toteuttamissuunnitelma päivitetään 6 kk välein ja tarvittaessa useammin yksilöllisesti. Arvioitu 
asumispalvelun toteuttamissuunnitelma arkistoituu asiakastietojärjestelmään, johon myös uusi 
päivitetty asumispalvelun toteuttamissuunnitelma tallentuu. Tuva -toimintakykymittari tallentuu 
omaan järjestelmään, johon on henkilöstöllä henkilökohtaiset käyttöoikeudet. Käyttöoikeuksien 
saaminen vaatii Tuva toimintakykymittari koulutuksen käymisen. 

Asiakkaan, asiakkaan suostumuksella omaisen, kotikunnan sosiaalityöntekijän ja henkilökunnan 
yhteistyönä määritetään myös mahdollisen palvelutarpeen päättyminen tai palvelutarpeen 
väheneminen, mikäli asiakkaan tarve on siirtyä vähemmän tuettuun asumiseen tai jos asuminen tai 
kuntoutuminen ei vastaa enää asiakkaan tarpeita. 

 

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

Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, kotikunnan sosiaalityöntekijän kanssa ja 
mahdollisten muiden asiakkaan kuntoutumiseen liittyvät yhteistyötahojen kanssa mm. Hus 
psykiatrian poliklinikka. Tarvittaessa arviointiin otetaan mukaan asiakkaan suostumuksella myös 
hänen omaiset, läheiset. Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan kanssa ja asiakkaan toiveet 
huomioon ottaen. Palveluntarpeen arviointia arvioidaan säännöllisesti yhdessä asiakkaan ja 
yhteistyötahojen kanssa verkostotapaamisilla. Omaohjaaja vastaa asiakkaan verkostotapaamisen 
koolle kutsumisesta yhdessä asiakkaan kanssa. Omaohjaaja ottaa yhteyttä asiakkaan kotikunnan 
asumisesta vastaavaan yhteyshenkilöön ja he sopivat ajankohdan tapaamiselle. Tämän jälkeen 
omaohjaaja ehdottaa tapaamisen ajankohtaan muille asiakkaan kuntoutumiseen liittyville tahoille. 
Asiakkaan halutessa omaohjaaja tai asiakas itse kutsuu verkostotapaamiseen omaisen tai 
läheisen.  

        

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

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

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

Vanhuspalvelulain 16 §:n mukaan iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava 
suunnitelmaan. 
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Keskeinen omavalvonnan toimeenpanossa sovittava asia on, miten varmistetaan 
palvelusuunnitelman toteutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa/palvelussa. 

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

Asumispalvelun toteuttamissuunnitelma ja Tuva-toimintakyvyn arviointi laaditaan yhteistyössä 
asiakkaan kanssa kuukauden sisällä asiakkaan muutettua Ykköskoti Siipeen. Molemmat laaditaan 
omaohjaajan ja asiakkaan kanssa yhteistyönä. 

Omaohjaaja käy keskustelua asiakkaan kanssa hän kuntoutumisen tarpeista ja tavoitteista. 
Asiakas osallistuu kuntoutumiseen liittyvien tavoitteiden laadintaan. Asiakkaan kanssa tehdään 
ensin TUVA-toimintakyvyn arviointi, jossa arvioidaan eri osa-alueiden kautta asiakkaan sen 
hetkistä toimintakykyä. Omaohjaaja arvioi yhdessä muun henkilöstön kanssa asiakkaan sen 
hetkistä toimintakykyä ammattilaisen arvioinnissa. Asiakas tekee saman toimintakyvyn arvion, 
arvioiden omaa sen hetkistä toimintakykyä. Näin saadaan ammattilaisen näkemys ja asiakkaan 
oma näkemys asiakkaan sen hetkisestä toimintakyvystä. Toimintakyvyn arviointeja hyödynnetään 
asumispalvelun toteuttamissuunnitelman ja tavoitteiden laadinnassa. 

• Asumispalvelun toteuttamissuunnitelmaan asiakas laatii omat kuntoutumiseen liittyvät tavoitteet, 
jossa omaohjaaja on tukena hyödyntäen ammattilaisen ja asiakkaan TUVA-toimintakyvyn 
arviointia. Sitoutuminen yhteiseen työskentelyyn mahdollistuu asiakkaan osallistuessa itseään 
koskevaan päätöksentekoon. Asumispalvelun toteuttamissuunnitelma pitää sisällään tavoitteita 
mm. viikko- ja päiväohjelman mukaisia toimintoja, ryhmiä ja yksikön ulkopuolisia aktiviteettejä sekä 
asiakkaalle yksilöllisesti suunniteltuja, keskusteluita, ohjausta ja harjoitteita. Tavoitteiden tarkoitus 
on harjoittaa taitoja asteittain kohti itsenäisempää elämään. 

• Asumispalvelun toteuttamissuunnitelma, Tuva-toimintakyvyn arviointi ja viikko-ohjelma 
tarkastetaan ja päivitetään puolivuosittain tarvittaessa tiheämmin yhdessä asiakkaan ja hänen 
kuntoutumiseen liittyvien tahojen kanssa yhteistyössä. Toimintakykyä ja avun tarvetta arvioidaan 
päivittäisten toimintojen kautta päivittäin, kirjaukset tehdään asiakastietojärjestelmään. 

• Asiakkaita kannustetaan sitoutumaan oman asumispalvelun toteuttamissuunnitelmaan, 
tavoitteiden ja viikko-ohjelman mukaiseen kuntoutumiseen. Lisäksi asiakkaita kannustetaan 
itsearviointiin ja oman kuntoutumisen seurantaan ja ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisestaan. 
Tavoitteena on kuntoutumisen edetessä, että asiakas ottaa vaiheittain enemmän vastuuta 
elämänsä hallinnasta ja samaan aikaan henkilökunnan tuki muuttuu ohjaavasta seurannan 
suuntaan. 

• Henkilöstö tai yhteistyössä asiakkaan kanssa kirjaa päivittäin DomaCare 
asiakastietojärjestelmään asiakkaan päivittäiset toimet joka työvuorossa. Lisäksi asiakkaan 
tavoitteiden toteutumista arvioidaan päivä tai viikko tasolla yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaita 
osallistetaan henkilöstön kanssa yhteiskirjaukseen. Tavoitteena on, että asiakas tuo esiin oman 
näkemyksensä esim. omien tavoitteiden toteutumisesta. Kirjauksissa arvioidaan myös asiakkaiden 
sen hetkistä vointia, asiakkaiden voinnin muutokset. 
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Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asiakaan näkemys 
tulee kuulluksi?  

Asiakkaat osallistuvat yksikön arjen-, ryhmä- ja retkitoiminnan suunnitteluun. Jokainen asiakas 
osallistuu haluamiin tapahtumiin omien halujensa jaa voimavarojensa mukaisesti. Arkiaamuisin on 
aamukokous sekä viikoittain asukaskokous, jossa asiakkaat tuovat näkemyksiään ja yhdessä 
suunnitellaan ja tehdään päätöksiä. Asiakaan osallisuuden tavoitteena on, että asiakas osallistuu 
itseään ja yhteiseen toimintaan koskevaan päätöksentekoon.  

Jokaisella asiakkaalla on nimettynä omaohjaaja, jonka kanssa asiakkaalla on viikoittain omatuokio 
kahden kesken. Asiakkaan kanssa käydään keskustelua mm. Hänen toiveistaan, haaveistaan, 
annetaan tarvittaessa vaihtoehtoja erilaisista mahdollisuuksista, jotka voivat liittyä tavoitteisiin, 
harrastuksiin ym. Asiakas tekee itse lopulta päätöksen omista valinnoistaan. 

 

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

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus tutustua kaikkien asiakkaiden Tuva-toimintakykyarvointeihin, 
asumispalvelun toteuttamissuunnitelmaan ja tavoitteisiin sekä toimia asumispalvelun 
toteuttamissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti päivittäisessä työskentelyssä. Omaohjaajan 
tehtävänkuvaan kuuluu vastata Tuva-arvioinnin ja asumispalvelun toteuttamissuunnitelman 
päivityksistä yhdessä asiakkaan kanssa ajallaan. Tiimivastaava vastaa Tuva-arviointien sekä 
asumispalvelun toteuttamissuunnitelman päivityksien toteutumisen seurannasta yhdessä 
omaohjaajan kanssa. Uudet työntekijät perehdytetään Tuva-toimintakykyarvioinnin ja 
asumispalvelun toteuttamissuunnitelman laatimiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. 

Asiakkaan tavoitteet ovat asiakastietojärjestelmässä, josta ne ovat päivittäiskirjauksien yhteydessä 
helposti nähtävillä kanneltavalta tietokoneelta sekä puhelimesta. Lisäksi asiakkaiden viikko-
ohjelmiin on nostettu tavoitteiden mukaisia toimia tai toimintoja. Asiakkaan ajantasainen viikko-
ohjelma on ykkösnet yksikkö sivuilla tallennettuna sekä asiakastietojärjestelmässä sekä 
asiakkaalla itsellään. 

 

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

Palveluissa noudatetaan asiaa koskevia lakeja ja asetuksia ja käytännöt perustuvat eettisesti 
kestävään ja asiakkaita kunnioittavaan toimintatapaan. Lisäksi huomioidaan yksilölliset 
erityistarpeet ja toiveet. Henkilöstö on käynyt itsemääräämisoikeuden toteutuminen ykköskodeissa 
koulutuksen. Koulutus on sisällytetty uuden työntekijän perehdytykseen. 

Asuminen Ykköskoti Siivessä perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä mitään pakotteita ole käytössä. 
Asiakas sitoutuu muuttaessaan yksikön yhteisiin toimintatapoihin. Kaikki toiminta on 
lähtökohtaisesti hoidon ja kuntoutuksen kannalta perusteltua, asiakkaan kannalta välttämätöntä ja 
asiakkaan etujen mukaista. 

Asiakas on mukana sekä omassa palvelutarpeen arvioinnissa, että Tuva-toimintakyvyn arvioinnin 
ja asumispalvelun toteuttamissuunnitelma laadinnassa sekä arvioinnissa. Asiakkaan 
asumispalvelun toteuttamissuunnitelman apuna hyödynnetään asiakkaan elämän historiatietoja ja 
mahdollistetaan omannäköisen elämän jatkuminen. Asiakkaat otetaan mukaan suunnittelemaan 
koko yksikön toimintaan. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yksikön 
päätöksentekoon esim. Osallistavilla aamu- ja asukaskokouksilla, ryhmä-, päivä- ja retkitoiminnan 
suunnitteluun, valinnan mahdollisuus arjessa, yksikön yhteisten toimintatapojen suunnitteluun, 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin hoitotoimiin sekä päätöksiin. Asiakkaiden 
kanssa on yhdessä suunniteltu mm. ruokailuaikoja, ryhmä- ja retkitoiveita, retkiä on toteutettu 
toiveiden mukaisesti mm. käymällä keilaamassa, kirjastoon tutustuminen ja lumenen tehtaan 
myymälä käynti. 

Asukkaiden näkemyksiä ryhmätoiminnasta:  

”Mieluisimpia ryhmiä ovat musiikki/karaokeryhmä sekä rentoutusryhmä” 

”Karaoke yhdistää kaiken ikäisiä” 

”Erään asukkaan mieleen tullut sananlasku: SANA itse tuottaa onnea” 

Ykköskoti Siivessä on vain yhden hengen huoneita, jotka ovat lukossa. Yksityisyyden 
varmistamiseksi jokaisella asiakkaalla on oma avain n.s. Kulkulätkä omaan huoneeseensa ja 
yksikön ulko-oveen. Asiakkaat kalustavat pääsääntöisesti oman huoneensa omilla huonekaluilla 
omannäköisekseen. Asiakkaat voivat kutsua omaisia, läheisiä, ystäviään kylään sekä yökylään. 
Yöaikaisista vieraista tulee ilmoittaa henkilöstölle mielellään ennalta, jotta yhteisön muut asiakkaat 
tietävät, että yksikössä voi olla vieras yökylässä. Yövieraasta tieto tuo yhteisöasumiseen 
turvallisuutta. 

 

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. 
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Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. 
Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti 
henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Asiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelmaan kirjataan 
itsemääräämisoikeuden rajoittamisen käytännöistä ja välineistä. 

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

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

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

 

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

Ykköskoti Siivessä ei käytetä rajoitustoimenpiteitä. Jos asiakkaan terveydentilan tai vamman takia 
on olemassa riski siihen, että asiakas vahingoittaa itseään, toisia tai asettaa itsensä vaaraan, 
henkilökunta tekee tarvittaessa virka-apupyynnön. 

Tartuntatautitilanteesta johtuvissa tilanteissa noudatetaan viranomaisten kulloinkin voimassa 
olevaa ohjeistusta. 

 

Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään? 

Yksikössä ei ole käytössä rajoittavia välineitä.  

  

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

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

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

Epäasiallista kohtelua pyritään ehkäisemään henkilökunnan valinnalla, perehdytyksellä sekä 
koulutuksella. Työyhteisössä tuetaan avoimeen vuorovaikutukseen, jolloin asioista voidaan 
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keskustella jo ennen ongelmien ilmaantumista. Asiakkaiden kanssa käydään keskustelua hyvän 
kohtaamisen merkityksestä ja pohditaan mitä hyvä kohtaaminen tarkoittaa käytännön tasolla juuri 
meillä Ykköskoti Siivessä. Meillä jokainen saa tuoda esille mielipiteet, olla vaikuttamassa yksikön 
toimintaan. Asioista keskustellaan rakentavasti ja pyritään yhdessä löytämään sopiva ratkaisu 
kuhunkin tilanteeseen.  

Jos ilmenee asiakkaan epäasiallista kohtelua, siihen puututaan heti ja ryhdytään tarvittaviin 
toimenpiteisiin. Jos asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti henkilökunnan toimesta, 
tällöin henkilökunnalla on asiasta ilmoitusvelvollisuus yksikön johtajalle. Tilanteet käsitellään 
yksikössä yhdessä ja niistä tehdään poikkeamailmoitus ykkösnet yksikön omille sivuille 
poikkeamalomakkeelle. Tilanteen korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tilanteen vaativalla tavalla 
yksikön johtajan toimesta. Asiakkaalla on myös oikeus tehdä muistutus yksikön vastuuhenkilölle. 
Muistutusmenettely tavoista on ohje ja asiakasta tarvittaessa ohjataan sen laatimisessa esim. 
sosiaaliasiamies. Yksiköstä löytyy ykkösnetistä yksikön omilta sivuilla kaltoinkohteluohjeistus, 
johon henkilöstö on tutustunut. 

Kaltoinkohteluohje: 

https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/SP-MT-
YkkoskotiSiipi/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFBAA04D6-7E23-461E-8854-
5F59BD9826EF%7D&file=kaltoinkohtelu_ohjeistus.docx&action=default&mobileredirect=true 

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

- Pääpaino on aina kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä. Jos kaltoinkohtelua ilmenee, 
esihenkilö keskustelee ensin kahden kesken asianosaisten kanssa. Kaikkia osapuolia 
kuullaan, asiakasta, omaisia ja henkilökuntaa.  

- Jos kaltoinkohtelu tapahtuu työntekijän toimesta, tästä ilmoitetaan palvelujohtajalle ja 
henkilöstöhallintoon ja edetään henkilöstöhallinnon ohjeiden mukaisesti.  

- Jos on epäilyksenä, että asiakkaan läheinen kaltoinkohtelee taloudellisesti asukasta, 
otetaan välittömästi yhteyttä yksikön sijainnin mukaiseen asiakkaan palvelujen 
vastuualueen sosiaalityöntekijään.  

- Epäiltäessä, että asiakkaan läheinen kaltoinkohtelee asiakasta fyysisesti tai psyykkisesti 
esim. kotilomien aikana tai vierailujen yhteydessä, pidetään hoitoneuvottelu, jossa 
keskustellaan asiasta omaisen kanssa. Jos tilanne jatkuu, otetaan asiakkaan kotikunnan 
sosiaalityöntekijään ja asiakkaan hoitavaan lääkäriin ja pidetään laajennettu 
hoitoneuvottelu, jossa asiakkaan ja hänen omaisen lisäksi on paikalla lääkäri, 
sosiaalityöntekijä, vastuuhoitaja/-ohjaaja ja yksikön johtaja ja muita mahdollisia edustajia. 
Tarvittaessa konsultoidaan muita viranomaisia kuten poliisia tai edunvalvontaa sopivan 
ratkaisumallin löytämiseksi. 

- Jos asiakas kaltoinkohtelee toista asiakasta, yksikössä ryhdytään heti toimenpiteisiin, jotta 
kaltoinkohtelu loppuu. Asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen on ensisijaista. Asiakkaan 
tilannetta selvitetään kokonaisvaltaisesti tunnistaen käyttäytymisen syitä. 

 

https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/SP-MT-YkkoskotiSiipi/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFBAA04D6-7E23-461E-8854-5F59BD9826EF%7D&file=kaltoinkohtelu_ohjeistus.docx&action=default&mobileredirect=true
https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/SP-MT-YkkoskotiSiipi/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFBAA04D6-7E23-461E-8854-5F59BD9826EF%7D&file=kaltoinkohtelu_ohjeistus.docx&action=default&mobileredirect=true
https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/SP-MT-YkkoskotiSiipi/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFBAA04D6-7E23-461E-8854-5F59BD9826EF%7D&file=kaltoinkohtelu_ohjeistus.docx&action=default&mobileredirect=true


  
 
 
 
 
 
  

YKKÖSKODIT OMAVALVONTASUUNNITELMA 2021  JARI KOSKISUU/ VALVIRA MALLIN POHJALTA 
 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

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

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

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

Kokemuksellista laatua mitataan säännöllisesti toteutettavalla laatuindeksikyselyllä. Kyselyssä on 
omat kysymyssarjat läheiselle, asukkaalle sekä henkilökunnalle. Laatuindeksi perustuu 
Ykköskotien laatulupauksiin, joita on viisi: 1) yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki, 2) turvallisuus, 3) 
oma viihtyisä koti, 4) yhteisöllisyys ja osallisuus ja 5) maukas ruoka. Näistä osa-alueista 
muodostuu jokaiselle kodille reaaliaikaisesti päivittyvä laatuindeksi. Laatuindeksi käydään läpi 
kuukausittain henkilöstökokouksessa yhdessä henkilöstön kanssa. Jos jokin osa-alue on laskenut, 
pohditaan yhdessä syitä tähän ja mietitään kehitystoimenpiteitä. Laatuindeksiä käydään läpi 
asukkaiden kanssa asukaskokouksissa ja yhdessä pohditaan kehittämisen toimenpiteitä. 

Asiakkaiden palaute asumispalvelusta, kuntoutuksesta ja hoitosuhdetyöskentelystä on jatkuvaa. 
Asiakkailta ja henkilöstöltä kerätään palautetta anonyymisti 3 kuukauden välein sekä läheisiltä ja 
asiakkaan sijoittavan kunnan yhteyshenkilöiltä puolen vuoden välein laatuindeksikyselyn kautta, 
joka toteutetaan sähköisesti. Asiakkaat ja omaiset/läheiset voivat antaa palautetta myös 
keskustelemalla henkilökunnan kanssa ja antamalla suullista palautetta vierailujen yhteydessä, 
puhelimitse tai sähköpostitse. 

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Kaikki saadut asiakaspalautteet dokumentoidaan toimintayksikössä olemassa olevien ohjeiden 
mukaisesti. Palaute kirjataan Ykkösnet yksikkösivujen poikkeamalomakkeella, kohdassa "palaute". 
Saadut palautteet käydään läpi henkilöstökokouksissa henkilöstön kanssa ja tarvittaessa 
yhteisökokouksissa yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkailta kerätään aktiivisesti ehdotuksia 
asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. Saatua palautetta käytetään 
sekä laadun parantamiseen korjaavien toimenpiteiden muodossa, että toimivien käytäntöjen 
vahvistamisessa ja pohditaan yhdessä syitä tähän ja mietitään kehitystoimenpiteitä. 

Käytössä olevan asiakaspalautejärjestelmään säännöllisellä katselmoinnilla varmistetaan 
olemassa olevien ohjeistuksien ja käytäntöjen toimivuus. Myös sisäinen omavalvonnan ja 
ulkopuolisen auditoinnin avulla pyritään löytämään kehittämiskohteita. 

 



  
 
 
 
 
 
  

YKKÖSKODIT OMAVALVONTASUUNNITELMA 2021  JARI KOSKISUU/ VALVIRA MALLIN POHJALTA 
 

Asiakkaan oikeusturva 

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

Muistutuksen vastaanottaja: 

Katja Kairenius-Jansson  

katja.kairenius-jansson@mehilainen.fi 

   

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

• Espoo, Eva Peltola, puh 09 816 51032, ma-to klo 11-13.00 eva.peltola@espoo.fi, 
sosiaali.potilasasiamies@espoo.fi  
Espoon sosiaali- ja terveystoimi PL 220 02070 ESPOON KAUPUNKI 
 

• Kirkkonummi, Johanna Söderlund, puh 019 289 2000, ma-to klo 13-15, 
johanna.soderlund@raasepori.fi 
Osoite: PL 58, 10601 Tammisaari. 
 

• Siuntio, Clarissa Peura ja Jenni Henttonen, 040 833 5528, Puhelinajat ma klo 12-15 ja ti-to 
klo 9-12, sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi   
 

• Inkoo, Sosiaaliasiamies 0400 27 7087 
Puhelinajat: maanantai klo 12.00-15.00, tiistai, keskiviikko, torstai klo 9.00-12.00 
sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi 
 

• Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja potilasasiamies  
Neuvonta puh. 09 310 43355   ma–to klo 9–11, sosiaali.potilasasiamies@hel.fi 

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:  

mailto:katja.kairenius-jansson@mehilainen.fi
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• 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. 

        

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

Kuluttajaneuvonnassa voit asioida puhelimitse soittamalla numeroon 029 505 3050 (ma, ti, ke, pe 
klo 9–12, to 12–15) 

1. Ota aina ensin yhteyttä yritykseen, jonka kanssa olet tehnyt kaupat. Tee reklamaatio 
mahdollisimman pian virheen havaitsemisesta ja pyri neuvottelemaan sopivasta hyvityksestä. 
Vaatimus kannattaa tehdä kirjallisesti. 

2. Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. 
Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. 

https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta 

        

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

Muistutusmenettelyä opastetaan asiakkaille ja tarvittaessa 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 asiakas voi tehdä 
muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle 
kirjallisena. Muistutuksen vastaanottaja käsittelee asian ja antaa siihen kirjallisen, perustellun 
vastaus kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika on kaksi viikkoa muistutuksen 
vastaanottamisesta. Yksikkö ilmoittaa muistutuksen saapumisesta yksikköön palvelun tilaajalle, 
jolle vastine myös toimitetaan. Muistutusmenettelyä opastetaan asiakkaille ja omaisille ja tarkoitus 
on, että ensin asiat käsitellään yksikössä ja yksikön omalla paikkakunnalla ja jos asia ei selviä 
siirrytään kantelumenettelyyn. Muistutusmenettely voidaan käynnistää myös henkilökunnan 
aloitteesta, jos arvioidaan tarpeelliseksi. 

• Muistutuksen /kantelun saavuttua aloitetaan selvitystyö 
• Selvitystyön perusteella määritellään korjaavat toimenpiteet 

https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta
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• Kantelun tultua laaditaan virallinen vastine, jossa selvitetty korjaavat toimenpiteet. 
Muistutuksen saavuttua laaditaan vastine muistutuksen tekijälle, ja on mahdollisuuksien 
mukaan hyvä käydä se läpi myös henkilökohtaisesti. 

• Viranomaisen annettua päätöksensä kantelusta, toimitaan viranomaisen ohjeiden 
mukaisesti  

• Mikäli muistutuksen osalta todetaan tarpeita muuttaa käytäntöjä, tiedotetaan niistä 
henkilöstöä henkilöstökokouksissa. 

• Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ovat aina kaikkien palvelunkäyttäjien ja heidän läheistensä 
saataville. Yhteistiedot löytyvät yksikön Kodinkansiosta sekä omavalvontasuunnitelmasta. 
Kodinkansio sijaitsee yksikön yhteisissä tiloissa sisääntuloaulassa. 

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

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

• Kantelut että päätökset tallennetaan yhteiseen tietokantaan so. toimitetaan laatujohtajalle, 
joka vie ne rekisteriin 

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle: 2 viikkoa 

Virheellinen toiminta korjataan ja tehdään tarvittaessa kehittämissuunnitelma, jos asia vaatii 
pidemmän ajan toimenpiteitä. Muutetuista toimintatavoista tiedotetaan henkilökuntaa työyhteisön 
kokouksissa, kirjataan muistioon ja asiaan liittyviin toiminta- ja perehdytysohjeisiin. Jokainen on 
vastuullinen noudattamaan korjaavia toimintakäytäntöjä. 

Kaupunkien sijoitamat asiakkaat osoittavat muistutukset sijoittaneen kaupungin/kunnan 
sosiaalitoimen viranhaltijalle. 

• Espoo: Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus, Kalaonnentie 8, 02230 Espo0 
     

• Kirkkonummi: sosiaaliohjaaja/työikäisten sosiaalipalvelut, Postiosoite Ervastintie 2, 02400 
Kirkkonummi 
 

• Siuntio: Siuntion kunta/Perusturvaosasto, Puistopolku 1, 02580 Siuntio 
 

• Helsingin kaupunki: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 
Helsingin kaupunki 

 
 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

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

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

Asiakkaiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana on periaate, joka korostaa 
ihmisen ainutkertaisuutta, ihmisen tahtoa mielekkääseen ja merkitykselliseen elämään, huomion 
kiinnittämistä asiakkaan voimavaroihin sekä vapautta tehdä valintoja. Asiakkaan toiveet ja jäljellä 
olevat voimavarat huomioiden varmistetaan asiakkaan fyysisen toimintakyvyn ylläpito ulkoilun, 
liikunnan ja muiden harjoitteiden avulla mm. liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä, yksikön 
ulkopuolella asiointi yksilöllisen asumispalvelun toteuttamissuunnitelman mukaisesti. 

Jokaisella asiakkaalla on nimetty omaohjaaja. Omaohjaaja toimii yksikössä asiakkaan 
yhteyshenkilönä, joka tukee asiakasta yksilöllisen asumispalvelun toteuttamissuunnitelman 
tavoitteiden harjaantumisessa, päivittäisarjen, päivärytmin ja mielekkään tekemisen 
toteuttamisessa. Omaohjaaja toimii yhteistyöhenkilönä asiakkaan verkostojen, omaisten ja 
läheisten kanssa. Jokaisella asiakkaalla on viikoittain omaohjaaja tuokio, jonka tavoitteena on 
luoda turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde. 

Toimintakykyä edistetään vuorokausirytmin ylläpidolla, terveellisiin elämäntapoihin kannustetaan ja 
ohjataan. Asiakasta kannustetaan vaalimaan olemassa olevia ihmissuhteita sekä kannustetaan 
sosiaaliseen toimintaan esim. harrastuksien kautta, joiden kautta on hyvä mahdollisuus tutustua 
uusiin ihmisiin. Asukaskokous on viikoittain ja arkiaamuisin on aamukokous. Aamukokouksessa 
käydään päivän ohjelmaa läpi, käydään päivän vastuutehtäviä mm. ruokailujen kattaustehtävät, 
jälkityöt ym. päivittäisiä askareita, joita oman kodin ylläpitämiseen kuuluu. Aamukokouksen 
vetämiseen voi asiakkaat halutessaan osallistua. Aamukokous päätetään usein yhteiseen 
jumppa/venyttely hetkeen, jossa jokainen läsnäolija saa valita halutessaan 
jumppa/venyttelyliikkeen vuorotellen. Aamukokouksen jälkeen toteutetaan aamukävely, johon 
asiakkaat saavat halutessaan osallistua. 

Päivittäin järjestetään päiväohjelmaa erilaisten ryhmien tai tekemisen merkeissä. Mm. 
Arkiaamuisin on halukkaille aamukävely, kädentaidot ryhmässä harjaannutetaan kädentaitoja ja 
luovaa ajattelua, musiikkiryhmässä on eri teemoja mm. levyraati (leffamusiikki, toivemusiikki jne.), 
karaokea, rentoutusryhmän tavoitteena on rauhoittaa mieltä ja kehoa, peliryhmissä pelataan 
erialaisia pelejä sisällä/ulkona, pienkokkiryhmässä harjoitellaan ruoan laittoa, kerran viikossa on 
liikuntaryhmä, johon on varattuna Espoon Kannussillanmäestä tila, johon halukkaat voivat 
osallistua. Ryhmätoiminnan suunnitteluun asiakkaat osallistuvat ja jokainen osallistuu omien 
toiveiden ja voimavarojen mukaisesti niihin. Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteuttamista 
tuetaan kannustamalla, motivoimalla ja ohjaamalla löytämään mieluisia harrastus- ja 
virkistystoimintaa myös yksikön ulkopuolelta. Tässä voidaan hyödyntää kolmannen sektorin 
palveluita mm. Emyn toiminnalliset ryhmät. Päivittäinen ulkoilu/liikkuminen on osa yksikön arkea. 
Tavoitteena on, että asiakas kokee liikkumisen mielekkääksi ja omaksuu yhdeksi terveeksi 
elämäntavaksi. Kävelyjä tehdään lähialueella ja muita luontoretkiä voidaan toteuttaa lähialueen 
ulkoilualueilla. Kahdesti vuodessa järjestetään yksikössä läheisten iltapäivä tapaamisen merkeissä, 
joihin asiakkaat voivat kutsua omaisia ja läheisiään.  

 

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-laatusuositus
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Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden 
toteutumista seurataan? 

Asumispalvelun toteuttamissuunnitelmaan on kirjattuna jokaiselle asiakkaalle yksilöllisiä tavoitteita, 
jotka liittyvät päivittäiseen arjen hallintaa tukeviin toimintoihin, liikkumiseen/ulkoiluun,- harrastus- ja 
kuntouttavaan toimintaan. Asiakas osallistuu oman asumispalvelun toteuttamissuunnitelman ja 
tavoitteiden laadintaan yhdessä omaohjaajan kanssa. Asumispalvelun toteuttamissuunnitelma on 
tallennettuna asiakastietojärjestelmään ja se on tulostettuna myös asiakkaalla. Asumispalvelun 
toteuttamissuunnitelman tavoitteet on laadittu arvioitavaan muotoon, jotka ovat tallennettuna 
asiakastietojärjestelmässä, näin ne ovat helposti näkyvillä ja arvioitavissa päivittäiskirjauksien 
yhteydessä. Asumispalvelun toteuttamissuunnitelma ja tavoitteet päivitetään puolivuosittain tai 
tarpeen vaatiessa useammin. 

Jokaisella asiakkaalla on laadittu asumispalvelun toteuttamissuunnitelman pohjalta oma 
yksilöllinen viikko-ohjelma, johon on nostettu asiakkaan tavoitteiden mukaisia toimia, ryhmät joihin 
asiakas haluaa osallistua sekä mahdollisia ulkopuolisia harrasteita. Viikko-ohjelmien suunnitteluun 
osallistuvat asiakkaat. Viikko-ohjelma on asiakkaalla itsellään tulostettuna ja se on tallennettu 
Ykkösnetin yksikköjen omille sivuille sekä asiakastietojärjestelmään. Viikko-ohjelma päivitetään 
aina vähintään asumispalvelun toteuttamissuunnitelman päivityksen yhteydessä.  

Asiakkaiden kuntoutumisen tavoitteiden toteutumisen seuranta on päivittäistä. Asiakkaan 
asumispalvelun toteuttamissuunnitelma on työn perustana oleva ja jatkuvasti käytössä oleva 
dokumentaatio asiakastyössä. Asiakkaan osallisuus yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin 
varmistetaan päivittäiskirjauksissa, säännöllisesti asiakaskohtaamisissa päivittäin ja viikoittain 
pidettävissä asiakkaan ja omaohjaajan välisissä omatuokioissa. Omatuokioiden toteutuminen 
kirjataan asiakastietojärjestelmään. Seuraamisen tueksi on käytössä laadun toimintamittari, johon 
omatuokioiden toteutuminen päivittyy reaaliaikaisesti.  

Tavoitteiden toteutumista seurataan myös säännöllisesti verkostokokouksissa, johon pyritään 
saamaan kaikki asiakkaan kuntoutumisen tukemiseen liittyvät tahot samanaikaisesti. Tavoitteiden 
yhdenmukaisuus eri toimijoiden kesken on myös tärkeää varmistaa ja tämä toteutuu parhaiten 
yhteisissä ja kokoonpanoltaan riittävän laaja-alaisissa verkostokokouksissa. 

 

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. 

 

 

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
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Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty? 

Ykköskoti Siivessä on valmistuskeittiö, jossa ruoka valmistetaan. Ruoan valmistuksesta vastaa 
koulutuksen saanut kokki. Kiinnitämme huomiota ruokalistan kiertoon (6 viikkoa) ja 
valinnanmahdollisuuksiin. Ruokalistan suunnittelusta vastaa ammattikokki. Asiakkaiden toiveruoat 
huomioidaan suunnittelussa. Ruoka-ainekset tilataan yksikköön tukusta, josta ne tulevat 
kotiinkuljetuksella. Viikonloppuisin kokin ollessa vapaapäivillä henkilöstö lämmittää kokin valmiiksi 
tekemät ateriat. 

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? 

Otamme huomioon ravintosuositukset, dieetit sekä eritysruokavaliot sekä erilaiset sopimukset 
ruokahuollosta talon sisällä. Huolehdimme lääkärin määräämistä erikoisruokavaliosta. 
Ravintosuosituksena käytetään Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamaa suomalaisten 
ravintosuositusta www.ravitsemusneuvottelukunta.fi 

 

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

Varmistamme, että ruokailurytmi on säännöllinen eikä yöpaasto ylitä 11 tuntia. Palveluasumiseen 
kuuluu aamiainen, lounas, päiväkahvi ja välipala, päivällinen ja iltapala. Yksikössä on lisäksi 
yhteisissä tiloissa asiakasjääkaappi, jossa asiakkaat voivat halutessaan säilyttää ostamiaan 
ruokia/herkkuja. Asiakkailla on mahdollisuus valmistaa itselleen yöksi yöpalaa. 

Asiakkaiden painoa ja sen kehittymistä seurataan kuukausittain ja tarvittaessa useammin ja ne 
kirjataan asiakastietojärjestelmään. Jos painon kehityksessä tulee muutoksia suuntaan tai toiseen, 
niistä keskustellaan asiakkaan kanssa ja tarvittaessa otetaan yhteyttä terveydenhuoltoon. 

Henkilöstö ja asiakkaat ruokailevat yhdessä. (Korona aikana henkilöstö ei ruokaile asiakkaiden 
kanssa turvallisuus syistä).    

Hygieniakäytännöt 

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

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

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

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita 
vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja 
palvelusuunnitelmien mukaisesti? 

Toimintayksikössä käytetään tavanomaisia varotoimia kaikkien asiakkaiden hoidossa 
infektiotilanteesta riippumatta. Varotoimilla pyritään estämään mikrobien siirtymistä työntekijöistä 

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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asiakkaisiin, asiakkaista työntekijöihin ja asiakkaasta työntekijän välityksellä toisiin asiakkaisiin. 
Käsihygienia on tärkein infektioita ehkäisevä toimenpide. Käsihygieniaa toteutetaan joko pesemällä 
kädet huolellisesti tai käyttämällä alkoholipohjaista käsihuuhdetta. Kädet pestään vedellä ja 
saippualla aina töihin tullessa, ennen ruokailua ja WC-käynnin jälkeen. Käsihygienian 
toteuttaminen käsihuuhteilla on ensisijainen ja tehokkain keino estää mikrobien leviäminen. 
Yksikössä on käsihuuhdetta useammassa eri tilassa. Käsihygienia on osa uuden työntekijän 
perehdytystä ja käsihygieniasta on ohjeita saatavilla mehiläisen intranet sivuilla.  

Suojakäsineitä käytetään veri-, erite- ja limakalvokontakteissa. Lisäksi suojakäsineitä käytetään 
koskettaessa esimerkiksi asiakkaan rikkinäistä ihoa. Kertakäyttöiset suojakäsineet ovat 
toimenpide- ja potilaskohtaisia. Samoilla käsineillä ei siirrytä työtehtävästä tai asiakkaasta toiseen. 
Tutkimuskäsineinä käytetään tehdaspuhtaita nitriili käsineitä. 

Ohjaamme asiakkaita hyvään käsihygieniaan, johon kuuluu käsien pesu ja käsihuuhteen 
käyttäminen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi asiakkaita ohjataan yleiseen hygieniaa mm. suihkussa 
käymiseen ja puhtaiden vaatteiden vaihtoon. 

Elintarvikkeiden omavalvonnasta on laadittu elintarvikehuollon omavalvontasuunnitelma. Kaikilla 
työntekijöillä, jotka osallistuvat pakkaamattomien ja helposti pilaantuvien elintarvikkeiden parissa 
työskentelyyn on hygieniapassi.  

 

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

Tartuntatautien ehkäisemiseksi noudatamme esimerkiksi seuraavia varotoimia:  

• käsien saippuapesu ja käsihuuhteen käyttö 
• korujen ja rakennekynsien käytön mahdolliset rajoitteet  
• tarttumapintojen (ovet, kahvat, tuolit, katkaisimet, hanat) tehokas puhtaanapito  
• tarvittaessa suojakäsineiden käyttö epidemioiden ehkäisemiseksi 
• Koronaviruksen ehkäisyssä noudatetaan viranomaisten sekä Mehiläisen ohjeistusta. 

Yksikössä on koronakäsikirja, jossa on henkilöstölle toimintaohjeita sekä ohjeet löytyvät 
Mehiläisen henkilöstölle tarkoitetussa Mehinet:stä.  

• Siivous on osa infektioiden ja tarttuvien tautien ennaltaehkäisyssä. 
Tartuntatautiepidemioiden aikana suositellaan desinfioivan puhdistusaineen käyttöä 
yhteisissä tiloissa kosketuspintojen puhdistamiseen päivittäin. 

Asiakkaiden parissa työskentelevillä on oltava tartuntalain mukainen rokotesuoja. Yksikön 
vastuuhenkilön vastuulla on varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on tartuntalain mukainen 
soveltuvuus työhön. Työntekijän tulee todentaa tartuntalain mukainen rokotesuoja. Työntekijä voi 
myös toimittaa työterveyshuollon antaman lausunnon tartuntatautilain mukaisesta soveltuvuudesta. 

Tartuntatautitilanteesta johtuvissa tilanteissa noudatetaan viranomaisten kulloinkin voimassa 
olevaa ohjeistusta. 

- Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 
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https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Infektioiden%20t
orjunta.aspx 

 
- Covid 19 ohjepankki henkilöstölle  

 
https://mehilainen.sharepoint.com/:f:/s/hoiva/yksikot/EtExb1sn1bVAhkCeU3VpsIMBnvuZV8
SILEQLXu-PSapp9A?e=D4PZVD  

 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Ykköskoti Siipeen on laadittu siivoussuunnitelma, josta löytyy maininnat käytettävistä aineista, 
siivousaikatauluista ja toimintaohjeet siivouksen suorittamiseen. Ulkoinen siivouspalvelu toteutuu 
viikoittain Lassila & Tikanojan toimesta. Asiakkaat osallistuvat yhteisten tilojen ylläpitosiivoukseen 
viikoittain henkilöstön kanssa ohjatusti omien voimavarojen mukaisesti.  Asiakashuoneiden 
siivouksesta vastaavat asiakkaat omien voimavarojensa mukaisesti ja/tai yhdessä työntekijän 
kanssa.  

Ylläpitosiivouksen tavoitteena on pitää pinnat puhtaana, ettei niihin kerry pinttymiä. Siivouksessa 
käytetään siihen tarkoitettuja puhdistusaineita ja puhtaita välineitä. Ykköskoti Siivessä on sauna, 
jossa käytetään kertakäyttöisiä laudeliinoja. 

Pyykkihuolto toteutuu toimintayksikössä. Yksikössä on asiakaspyykkiä varten kaksi 
pyykinpesukonetta ja kaksi kuivausrumpua sekä kuivauskaappi. Lisäksi on siivoushuoneessa yksi 
pyykinpesukone siivousvälineille (mopit, siivousliinat ym.) Asiakkaat huolehtivat omien pyykkien 
pyykkihuollosta itsenäisesti tai ohjattuna. Kodinhoitotiloissa ei säilytetä asiakkaiden likaisia 
pyykkejä vaan ne asiakas säilyttää omassa asunnossaan pyykkikorissa. Likaisen pyykin 
kuljettamiseen suositellaan käytettäväksi kannelista pyykkikoria. Pyykinpesu- ja 
pyykinkuivainkoneiden säännöllinen puhdistus on tärkeää. Pyykinpesukoneen käyttäminen 
mahdollisimman kuumalla ohjelmalla säännöllisesti esim. Kerran kuukaudessa auttaa 
puhdistamaan koneen pesuainejäämistä. Puhdistus toteutetaan säännöllisin väliajoin henkilöstön 
toimesta. 

 

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

Henkilöstö on perehdytetty yksikön puhtaanapitoon ja pyykkihuollon toteuttamiseen, välineisiin, 
puhdistusaineisiin sekä yksikön puhtaanapito laitteisiin. Puhtaanapitolaitteisiin mm. 
pyykinpesukoneisiin sekä kuivausrumpuun on yksikössä valmistajan käyttöohjeet. 

Mehiläisen hygieniasuunnitelmaan on kuvattu seuraavat aihealueet: Hygienia hoitotyössä, 
infektioidentorjunta, toimintaympäristön hygienia, elintarvikehygienia. Mehiläisen valtakunnallinen 
hygieniatoimikunta tukee yksiön hygieniatyötä. Henkilöstö on perehtynyt ohjeisiin ja käynyt 
tarvittavat perehdytyskoulutukset. Mehiläisen hygieniasuunnitelma löytyy Mehinetistä sekä 
Ykkösnet yksikön omista tiedostoista Omavalvonta – Hygieniaohjeet ja siivoussuunnitelma 
kansiosta. 

- Hoiva palveluiden yleinen hygieniasuunnitelma 

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


  
 
 
 
 
 
  

YKKÖSKODIT OMAVALVONTASUUNNITELMA 2021  JARI KOSKISUU/ VALVIRA MALLIN POHJALTA 
 

https://mehilainen.sharepoint.com/:p:/r/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/_layouts/15/Doc.aspx?
sourcedoc=%7B6ECF186B-1B20-4D81-ABE7-
FE3B1AAEDE15%7D&file=Mehil%C3%A4isen%20hygieniasuunnitelma.pptx&action=edit&
mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 

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. 

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

Asiakastietojärjestelmässä on jokaisella asiakkaalla kirjattuna missä perusterveydenhuolto ja suun 
terveydenhuolto järjestetään. Asiakas varaa ajan itselleen, mutta tarvittaessa henkilöstö avustaa. 
Hammashoito, kiireetön- ja kiireellinen sairaanhoidon toteutuminen kirjataan sähköiseen 
asiakastietojärjestelmäämme sekä asumispalvelun toteuttamissuunnitelmaan. Hammashoito- ja 
kiireettömän hoito mm. terveystarkastuksien toteutumista seurataan vähintään puolivuosittain 
asumispalvelun toteuttamissuunnitelman päivittämisen yhteydessä.  

• Toimintayksikössä on toimintaohje äkillisen kuolemantapauksen varalle.  
• Käypähoitosuositukset ovat henkilöstön apuna työskentelyssä sekä konsultointiapua saa 

terveyskeskuksesta, asiakkaan hoitotaholta sekä käytössä on psykiatrin konsultaatio. 
 
. 

Kiireellistä sairaanhoitoa koskevat tapahtumat ja äkilliset kuolemat käydään aina läpi henkilöstön 
kanssa yhdessä ja varmistetaan, että on toimittu oikein ja tieto pysyy henkilöstöllä ajan tasalla. 
Yksikössä on erilliset ohjeet siitä, miten tällaisissa tapauksissa toimitaan. Ohjeet löytyvät 
Yksiköstä. Jokaisen työntekijän velvollisuus on perehtyä ohjeistuksiin. Ohjeita käydään 
säännöllisesti yhdessä henkilöstön kanssa läpi.  

 
Omaohjaaja vastaa omien asiakkaiden kiireettömistä terveystarkastuksista, myös säännöllisen 
hammastarkastuksen toteutumisesta yhdessä asiakkaan kanssa. Jokainen työntekijä vastaa 
työvuorossa esim. asiakkaiden ohjaamisesta laboratoriokäynneille. 
        

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Omaohjaaja on aktiivisesti mukana asiakkaan pitkäaikaissairauden seurannassa ja varmistaa 
tarvittavan hoidon toteutumisen lääkärin ohjeiden mukaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. 
Tarvittaessa omaohjaaja on yhteydessä hoitavaan lääkäriin.  

Asiakkaan vointia seurataan päivittäin ja kaikki vointiin liittyvät muutokset tai erityishuomiot 
kirjataan asiakastietojärjestelmään. Paino, verenpaine sekä pulssi mitataan kuukausittain ja 
tarvittaessa useammin. Henkilöstö huolehtii asiakkaan säännöllisen terveystarkastuksien sekä 
suunterveydenhoidon toteutumisen ja kirjaamisen asiakastietojärjestelmään.   

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Sairaanhoitaja 

https://mehilainen.sharepoint.com/:p:/r/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6ECF186B-1B20-4D81-ABE7-FE3B1AAEDE15%7D&file=Mehil%C3%A4isen%20hygieniasuunnitelma.pptx&action=edit&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://mehilainen.sharepoint.com/:p:/r/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6ECF186B-1B20-4D81-ABE7-FE3B1AAEDE15%7D&file=Mehil%C3%A4isen%20hygieniasuunnitelma.pptx&action=edit&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://mehilainen.sharepoint.com/:p:/r/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6ECF186B-1B20-4D81-ABE7-FE3B1AAEDE15%7D&file=Mehil%C3%A4isen%20hygieniasuunnitelma.pptx&action=edit&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://mehilainen.sharepoint.com/:p:/r/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6ECF186B-1B20-4D81-ABE7-FE3B1AAEDE15%7D&file=Mehil%C3%A4isen%20hygieniasuunnitelma.pptx&action=edit&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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Lääkehoito 

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

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

 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Ykköskoti Siivessä on STM:n Turvallinen lääkehoito – oppaan mukaan laadittu yksikkökohtainen 
lääkehoitosuunnitelma, jossa on kuvattu, kuinka yksikössä lääkehoitoa toteutetaan. 
Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelma tarkastetaan ja hyväksytään vuosittain ja päivitetään aina 
säädösten, toiminnan tai lääkehoidon käytäntöjen ja olosuhteiden muuttuessa merkittävästi.  
Lääkehoidon käytännön toteuttamisesta sekä lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä vastaa 
lääkehoitosuunnitelmaan nimetty toimintayksikön lääkehoidosta vastaava laillistettu 
terveydenhuollon ammattihenkilö. 

 

• Toimintayksikössä kaikilla työntekijöillä, jotka osallistuvat lääkehoitoon tulee olla 
hyväksytysti suoritettuna LOVe-teoria, lääkelaskut sekä PKV-osio ja tentit sekä käytännön 
näytöt. Lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja valvoo LOVe-teoria tentit ja käytännön 
näytöt. 

• Toimintayksikössä jokaisella työntekijällä tulee olla voimassa oleva lääkärin allekirjoittama 
lääkehoitolupa, jotta hän voi osallistua lääkehoidon toteuttamiseen. 

• Jokaisessa työvuorossa on työvuorolääkevastaava, joka on merkittynä työvuorolistaan. 
• Lääkehoitolupaa suorittava sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö perehdytetään 

yksikön lääkehoidon käytäntöihin. Perehdytyksen tukena käytetään erillistä 
perehdytyslomaketta, johon perehdyttäjä/perehdyttäjät sekä lupaa suorittava merkitsevät 
läpikäydyt asiat suoritetuiksi. Henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti lääkehoidon lisä- 
ja täydennyskoulutuksia. 

        

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Toimintayksikön lääkehoidosta ja sen turvallisesta toteuttamisesta vastaa lääkehoitosuunnitelmaan 
nimetty laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö 

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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• Yksikön johtaja (sairaanhoitaja), katja.kairenius-jansson@mehilainen.fi 
  
 

Monialainen yhteistyö 

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

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

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

Yhteistyötä tehdään asiakkaan tilanteessa laaja-alaisesti ja tarpeen mukaisesti asiakkaan 
palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa. 
Yhteistyöllä pyritään edistämään asiakkaan aktiivista toimijuutta. Asiakkaan asioissa 
kuntayhteistyön koordinoimisesta vastaa omaohjaaja ja tiimivastaava. Asiakkaan kotikunnan 
yhteyshenkilö sekä HUS psykiatrian hoitotaho on mukana niin palveluiden suunnittelussa, kuin 
arvioinnissa. Asiakkaan kotikunnan yhteyshenkilöä informoidaan omaohjaajan ja tiimivastaavan 
toimesta asiakkaan tilanteen, terveydentilan tai suunnitelmien muuttuessa viipymättä. Asiakkaan 
niin halutessa tai kun asiakas ei itse pysty ilmaisemaan itseään, lähtee meiltä työntekijä mukaan 
tiedonkulun varmistamiseksi.  Asiakkaan siirtyessä kiireelliseen sairaanhoitoon, varmistetaan 
tiedonkulku soittamalla vastaanottavalle taholle sekä tarvittaessa muille tahoihin. 

 

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. 

mailto:katja.kairenius-jansson@mehilainen.fi
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Osana asiakasturvallisuuden varmistamista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan 
toimintayksikön on tullut tehdä terveydensuojelulain nojalla annetun asetuksen (1280/1994) 4 §:n 
mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä 
tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

Ykköskoti Siipi toimii yhteistyössä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja muiden 
turvallisuuteen liittyvien toimijoiden kanssa mm. Pelastusviranomaiset, kiinteistöhuolto. 
Kiinteistöhuollon kanssa on sovittu säännölliset yhteistyötapaamiset kiinteistöturvallisuuden osalta. 
Yhteistyön avulla kaikki turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat pidetään ajan tasalla mm. 
Pelastussuunnitelma, valmiussuunnitelma ja poistumisturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmia 
noudatetaan ja toteutumista seurataan säännöllisesti. Turvallisuusasiakirjat päivitetään vuosittain 
tai tarpeen vaatiessa useammin. 

• Paloviranomaiset tekevät säännölliset tarkastukset, viimeisin ollut vuonna 2022. 
• Yksiköissä tehdään riskien kartoitus ”vaarojen arviointi” vuosittain. 
• Teemme säännöllisesti riskien kartoituksen ja teemme yhteistyötä työsuojeluorganisaation 

sekä työterveyshuollon kanssa. 
• Palo- ja pelastuslaitteiden säännöllinen huolto vuosihuoltosuunnitelman mukaisesti 

kiinteistöhuollon Lassila & Tikanojan toimesta. 
• Palo- ja sprinklerijärjestelmän testaus kuukausittain kiinteistöhuollon toimesta. 
• Väkivaltatilanteiden varalle on laadittu omat toimintaohjeet. 
• Laadittu yksintyöskentelyohje 
• Meillä on säännölliset turvallisuuskävelyt asiakkaiden kanssa 3. kuukauden välein, joissa 

käydään läpi, miten toimitaan tulipalon sattuessa, missä kiinteistössä sijaitsee 
palosammutusvälineet, kokoontumispaikka. 

• Suoritamme toimitilatarkastukset neljännesvuosittain. 
• EA ja paloturvallisuus koulutus vuosittain. Viimeisimmät syksyllä 2022. 
• Olemme yhteydessä hätäkeskukseen (112) tilanteen niin vaatiessa ja pyydämme virka-

apua tarpeen vaatiessa. 

        

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 
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sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pidettävään suunnitelmaan ei kirjata 
työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja henkilöstön 
sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten 
henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan myös poikkeustilanteissa. 

 

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Ykköskoti Siivessä on ilmoituksenvaraisen luvan mukainen mitoitus, joka on 0.3 henkilöä/asiakas. 
Yksikön toiminnasta vastaa yksikön johtaja. Hoito- ja hoivahenkilöstö koostuu sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisista, yksi sairaanhoitaja tiimivastaava ja 7 lähihoitajaohjaajaa. 

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Meillä sijaisia käytetään, kun työntekijä sairastuu tai on lomalla ja aina pyritään saamaan puuttuviin 
vuoroihin sijainen. Pääperiaate on, että sijaiseksi palkataan ensisijaisesti laillistettu lähihoitaja tai 
sairaanhoitaja. Mikäli laillistettua lähihoitajaa tai sairaanhoitajaa ei saada vuoroon sijaiseksi 
voidaan palkata lähihoitajaopiskelija, jolla on riittävästi opintoja. 

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Yksikön johtaja suunnittelee työvuorolistan asiakaspaikkamäärän pohjalta. Robotti ohjelma sekä 
Mehiläisen Business Controller varmistaa työvuorolistan, että henkilöstömäärä on 
kuntasopimuksessa sovitun mitoituksen mukainen. 

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

Yksikön johtajan työnkuva on vastata hallinnollisista työtehtävistä. Asiakastyötä toteuttaa 
ilmoituksenvaraisen luvan mukainen henkilöstömäärä. Työtehtävien organisointi tukee oman työn 
suunnittelua sekä työtehtävien priorisoiminen auttaa rajaamaan työmäärää ja -aikaa. 

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

Ykköskoti Siivessä toimii kokki. 

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

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

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä 
työntekijöiden, että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Henkilöstösuunnittelusta ja rekrytointien 
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toteutuksesta vastaa esihenkilö omien tehtävä- ja vastuualueiden mukaisesti. Työtä tukee 
toiminnallaan HR-tiimi sekä Mehiläisen resurssipäällikkö. 

Vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden rekrytoinneista vastaa yksikön johtaja yhdessä 
palvelujohtajan ja business controllerin kanssa. Rekrytointiprosessi aloitetaan aina tarpeen 
arvioinnista. Mietitään, millaiseen tehtävään haemme työntekijää ja millaista osaamista yksikössä 
tarvitaan. Tämä jälkeen laaditaan rekrytointi ilmoitus. Työntekijän valinnassa kartoitetaan 
soveltuvuutta ja osaamista työtehtävään sekä työyhteisöön. 

Lyhyt aikaisien sijaisten rekrytoinnista vastaa yksikö johtaja tarpeen mukaan. Pyrkimyksenä on, 
että yksikössä on aina riittävä määrä sijaisia sijaisringissä. Teemme yhteistyötä terveydenhuollon 
oppilaitosten kanssa, josta yksikköön saamme terveydenhuollon opiskelijoita 
työssäoppimisjaksoille. 

Työntekijöiden kelpoisuudet varmistetaan haastattelemalla, tarkistamalla työnhakijan tutkinto- ja 
työtodistukset sekä vaaditaan suosittelija, johon ollaan yhteydessä. Lisäksi työntekijöiden 
kelpoisuus varmistetaan JulkiTerhikistä/JulkiSuosikistä Valvira.  

Teemme yhteistyötä terveydenhuollon oppilaitosten kanssa, josta toimintayksikköön saamme 
säännöllisesti sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita työssäoppimisjaksoille. Tämä on hyvä 
kanava sijaisten rekrytoinnissa. 

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa 
työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 

Soveltavuuden ja luotettavuuden arvioinnissa käytetään haastattelua, tarkistamalla tutkinto- ja 
työtodistukset, suosittelija sekä tarkistetaan JulkiTerhikistä/JulkiSuosikistä Valvira kelpoisuus. 
Tarvittaessa pyydetään rikosrekisteriote. Lisäksi tarvittaessa voidaan tehdä yhteistyössä 
työterveyshuollon toimesta huumetestaus.  

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

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

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

Perehdyttämistä annetaan kaikille työhön tuleville: vakituisille, määräaikaisille, tarvittaessa työhön 
kutsuttaville (ns. keikkalaisille) ja opiskelijoille. Perehdytystä annetaan myös työtehtävien ja 
työolosuhteiden muuttuessa. 

Uuden työntekijän perehdytysprosessi alkaa jo heti työsopimuksen allekirjoittamisesta ennen 
työsuhteen alkua. Hän saa automaattisesti käyttäjätunnukset, joilla hän pääsee perehtymään 
ensimmäisiin perehdytysasioihin Mehiläisen sähköisessä järjestelmässä. Aloitettuaan työsuhteen 
perehdytys alkaa Mehiläisen sähköisessä järjestelmässä Moodle alustalla, jossa on 
perehdytysmateriaalia eri osa-alueista, jotka suoritetaan määritellyn tavoite aikataulun mukaisesti 
itsenäisesti. 

Yksikön johtaja on vastuussa perehdytyksestä yhdessä tiimivastaavan kanssa, mutta 
perehdytykseen osallistuu koko työyhteisö ja usein tarkoituksenmukaisinta onkin, että varsinaisen 
työtehtävien opastamisen tekevät henkilöstö. Jokaiselle perehdytettävälle nimetään oma 
vastuuperehdyttäjä. Perehdytettävä on aktiivinen toimija omassa perehdytyksessä ja vastuu kuulu 
myös hänelle. 

Kun uusi työntekijä perehdytetään hänen kanssaan, käydään läpi mm.: 

• yksikön tilat ja arjen käytännöt 
• tiimin jäsenten ja asiakkaiden esittely 
• DomaCare- asiakastietojärjestelmä ja vaitiolovelvollisuus ja salassapitolomake 
• työnkuva 
• yksikön vuorokohtaiset toimenkuvat 
• lääkehoito ja lääkeluvat 
• turvallisuusasiat 
• Moodle alustalla koulutus perehdytyksestä, koulutusosioiden suorituksista menee tieto 

yksikön johtajalle automaattisesti. 

Vakinaiseen työsuhteeseen tulevan henkilön perehdyttämisessä käsitellään laajemmin työtehtävän 
linkittymistä muihin toimintoihin. Perehdyttämisohjelma suunnitellaan esihenkilön ja perehtyjän 
kesken yksilöllisesti huomioon ottaen mm. Työsuhteen kesto ja luonne, ammattitaito, kokemus 
sekä koulutus.  

Tarvittaessa töihin kutsuttavien ja hyvin lyhyitä sijaisuuksia tekevien työntekijöiden 
perehdyttämisohjelmaan sisällytetään välttämättömät työsuhdeasiat ja tiivistetty työnopastus sekä 
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turvallisuusasiat. Työsuhteen keston pidetessä perehdytykseen lisätään yritystietoutta ja 
työnopastuksessa käsitellään tehtävää jo laajemmin osana kokonaisuutta. 

Perehdyttäminen alkaa, kun esihenkilö käy uuden työntekijän kanssa perehdyttämisen 
aloittamiskeskustelun. Perehdyttäminen päättyy, kun perehdyttäminen on suoritettu loppuun ja 
esihenkilö käy työntekijän kanssa perehdyttämisen loppukeskustelun. 

Perehdyttäminen on vastavuoroinen prosessi, jossa perehtyjän tulee olla aktiivisesti mukana. 
Vastuu perehdyttämisen onnistumisesta on myös uuteen tilanteeseen tulevalla työntekijällä 
itsellään - oma aktiivisuus on avainasemassa. 

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Henkilökunnan osaamista ja koulutustarpeita arvioidaan suhteessa sosiaalipalvelujen 
toimintakäytäntöjen kehittämiseen. Henkilöstötietojärjestelmään Workday:n koulutuskalenteriin on 
koottu Mehiläisen valtakunnallisista koulutuksista, yhteistyökumppaneiden järjestämistä 
koulutuksista sekä mielenterveyspalveluiden koulutukset tarpeen mukaisina. Ykköskoti Siivessä 
laaditaan vuosittainen koulutussuunnitelma, jossa huomioidaan yksikön osaamistarpeet. Lisäksi 
jokaisen työntekijän henkilökohtaiset koulutustarpeet käydään läpi kehityskeskustelussa vuosittain. 
Vuonna 2022 yksikön koulutussuunnitelma sisältää koulutuksia mm. toipumisorientaatio 
omaohjaajan työssä, turvallisuuskoulutus, ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutus, nepsy-, SCHIT-, 
mielenterveys- ja päihde alan erikoisammattitutkinnon osa-alue koulutus sekä henkilöstön ja 
asukkaiden yhteiset toipumisorientaatio koulutukset Toipumisorientaatiokoulutus - yhteinen matka 
toimintatapojen kehittämiseen moduuli 1 ja 2. 

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

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

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

Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden 
uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso luku 3 Riskienhallinta). 

Väärinkäytösten, epäkohtien ja tai asiakasturvallisuuden vaarantumisen ilmoittamiselle on 
sähköisessä järjestelmässä kanava, jossa työntekijät voivat tehdä ilmoituksen anonyymisti. 
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Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi, kun työntekijä 
havaitsee asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Lomake löytyy sähköisenä 
toimintajärjestelmästä ykkösnet yksikön omilta sivuilta poikkeamat lomakkeelta. Yksikön johtaja 
vastaanottaa ilmoituksen ja tiedottaa ilmoituksesta palvelujohtajaa ja laatu- ja kehitysjohtajaa ja 
ryhdytään välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin. Tarvittaessa yksikön johtaja ilmoittaa asiasta 
kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Jokainen uusi työntekijä perehdytetään 
ilmoitusvelvollisuuteen ja kuinka tulee toimia sekä mistä ilmoitusvelvollisuuslomake löytyy. 

Poikkeamalomake, käsittelyohjeet: 

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

        

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.  

 
Tilojen käytön periaatteet 

• Kiinteistö on 1. kerroksinen ja valmistunut toukokuussa 2022. Tilat ovat esteettömät. 
Toimintayksiköllä on aidattu piha-alue, jossa on terassi sekä alue oleskeluun, 
pienimuotoisiin pihapeleihin ja grillaukseen. Takapihalla on myös tupakointikatos. Lisäksi 
on piha/pyörävarasto ja autopaikkoja vierailijoille. 
 

• Asuinhuoneita on yhteensä 26. Asuinhuoneiden koko on 20.1 m2. Asuinhuoneet ovat 
yhden hengen huoneita, joissa on wc ja suihku, lukollinen kaappi. Asiakas vuokraa 
asunnon käyttöönsä ja hän voi tuoda omia huonekalujaan ja muita tavaroitaan 
huoneeseensa kodikkuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Jokaisella asiakkaalla on avain 
n.s. kulkulätkä omaan huoneeseensa, lukittavaan kaappiin sekä kiinteistön ulko-oveen. 
Kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto ja paloilmoitin- ja sprinklerijärjestelmä. 

 

• Yksikössä on valmistuskeittiö, jonka yhteydessä on sosiaali- ja wc tila, ruokatila, 
neuvottelu/taukotila, kotikeittiö, jossa asiakkaat voivat harjoitella ruoan laittoa, olohuone x 2 
ja pieni oleskelutila, varastohuoneita 2 kpl, siivoushuone, kodinhoitotila, sauna ja pesutilat 
sekä inva-wc, lääkehuone, toimisto, henkilökunnan sosiaalitila, sisältää wc:n ja suihkutilan. 
Yhteistiloissa on sekä tietokone internet yhteydellä, että puhelin asiakaskäytössä. 

 
• Yksikön tilat ovat asiakkaiden käytössä muilta osin, mutta heillä ei ole pääsyä 

lääkehuoneeseen, valmistuskeittiöön, toimistoon eikä henkilöstön sosiaalitiloihin. 
 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/sp-mielenterveyskuntoutus/SitePages/Poikkeamat.aspx
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• Asiakkaiden huoneisiin ei ole kenelläkään asiaa ilman asiakkaan lupaa. Poikkeuksen tekee, 
jos on perusteltu syy olla huolissaan, kuten asiakas ei ole ilmoittanut poissaoloaan eikä 
tavoiteta puhelimitse aamu ja/tai iltavuoron aikana, perusteltu syy epäillä, että asiakas on 
vaarassa, hätä ja onnettomuustilanteessa, joista aiheutuu vaaraa henkilöille tai 
ympäristölle. Asiakkaan kanssa tehdään aina kirjallinen sopimus, joka tallennetaan 
asiakastietojärjestelmään. 

 
 

• Asiakkaiden omaisten ja läheisten vierailut ovat sallittuja. Asiakas voi kutsua vieraita omaan 
huoneeseen yökylään, mutta yöaikaisista vieraista tulisi ilmoittaa henkilöstölle ennalta. 

 
• Hiljaisuutta noudatetaan siten, että kaikilla on mahdollisuus kunnon yöuniin, eli yleisissä 

tiloissa tai omassa huoneessa ei kymmenen jälkeen pidetä enää ”kovaa” meteliä. 

Teknologiset ratkaisut 

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

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

 

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

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan: 

• Paloturvallisuus on varmistettu automaattisella sammutusjärjestelmällä ja 
Sprinklerijärjestelmällä, jotka välittävät hälytyksen automaattisesti hätäkeskukseen. 
Paloturvallisuuslaitteiden hoito- ja huoltotoimenpiteet toteuttaa Lassila & Tikanoja. 

• Kiinteistön lukitusjärjestelmänä toimii Salto avainjärjestelmä. Salto-järjestelmä on 
turvallinen avaimeton kiinteistön kulunhallintajärjestelmä. Asiakkailla on oma 
avain/kulkulätkä ulko-oveen ja oman huoneen oveen. Ulko-ovi on pääsääntöisesti lukittuna 
ja käytössä on ovikello. 

• Toimintayksikössä on tallentava kameravalvonta lääkehuoneessa. Kameravalvontaan 
liittyvien asioiden yhteyshenkilönä toimii ensisijaisesti yksikön johtaja. 
 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja 
hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 
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Ykköskoti Siivessä ei ole turva- tai kutsulaitteita käytössä. Yöaikaisen turvallisuuden 
varmistamiseksi toimintayksikössä on käytössä puhelinpäivystys, jotta asiakkaat saavat 
tarvittaessa henkilöstöön yhteyden. 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

Katja Kairenius-Jansson, katja.kairenius-jansson@mehilainen.fi 

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

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

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

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

 

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

Yksikön käytössä on laiterekisteri Spotilla. 

Asiakkaan tarvitsemat apuvälineet haetaan asiakkaan kanssa apuvälinelainaamosta (mm. Espoon 
kaupunki) ja pyydetään myös sitä kautta niiden käytölle ohjaus. Apuvälinelainaamon apuvälineiden 
huollosta vastaa apuvälinelainaamo. Asiakas yhdessä henkilöstön kanssa seuraa apuvälineen 
käyttökuntoa ja tarvittaessa ottaa yhteyttä apuvälinelainaamoon tarvittavia huoltotoimenpiteitä 
varten. 

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

Vaaratilanteen tapahtuessa tehdään yksikön sähköiseen järjestelmään poikkeamailmoitus. 
FIMEAn vaaratilanneilmoitus löytyy laitepoikkeamalomakkeelta. Tämän jälkeen toimitaan 
poikkeamaprosessin mukaisesti, joka kuvattu luvussa 3. 

 

mailto:katja.kairenius-jansson@mehilainen.fi
https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/tuotteen-markkinoille-saattaminen/terveydenhuollon-laitteet-ja-tarvikkeet
https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
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Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Yksikön johtaja, sairaanhoitaja katja.kairenius.jansson@mehilainen.fi 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

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

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

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

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

Asiakastyön kirjaaminen 

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

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://tietosuoja.fi/etusivu
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
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Ykköskoti Siivessä henkilöstön kirjaamisen perehdytys tapahtuu jo perehdytysvaiheen 
ensimmäisinä päivinä. Perehdytyksen yhteydessä käydään läpi kaikki henkilötietojen käsittelyyn ja 
kirjaamiseen liittyvät ohjeistukset ja toimintaperiaatteet. Käytännön perehdytyksen kirjaamiseen 
antaa henkilöstö, usein perehdytyksestä vastaava työntekijä sekä tarvittaessa yksikön johtaja. 
Asiakastietojärjestelmään tunnukset perehtyjä saa yksikön johtajalta. Henkilöstö on käynyt 
asiakastietojärjestelmän kirjaamiskoulutuksen. Kirjaamisen ensisijaisena tehtävänä on turvata 
asiakkaan hoidon suunnittelu ja toteutus sekä edistää hoidon jatkuvuutta. Työntekijä tuntee 
kirjaamiseen liittyvän lainsäädännön, asetukset ja määräykset, osaa tulkita ja soveltaa tietoa, 
kirjoittaa myös omat arvionsa asiakkaan tilanteesta ja näkee kirjaamisen tärkeänä osana omaa 
työnkuvaa. Asiakirjoihin merkitään tarvittavat tiedot selkeästi ja ymmärrettävästi. Hyvä ja laadukas 
kirjaaminen on keskeinen osa turvallisuutta. Kirjaamisen tulisi olla myös eettisesti kestävää ja 
asiakaslähtöistä. 

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti? 

Ykköskoti Siivessä kirjataan jokaisessa työvuorossa aamu- ja iltavuorossa asiakaskirjaukset 
jokaisesta asiakkaasta. Kirjaamista toteutetaan asiakaslähtöisesti ja kirjaaminen noudattaa 
asiallista, selkeää ja ymmärrettävää tekstiä. Asiakkaat osallistuvat myös omaohjaajan kanssa 
yhteiskirjaukseen, jossa yhteiskirjauksen tavoitteena on, että asiakas tuo oman näkemyksensä 
kirjauksessa esille. Kirjaamisesta keskusteleminen työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa luo 
luottamusta ja avoimuutta sekä vahvistaa kirjaamisosaamista. Asiakaskirjaamisen toteutumista 
seurataan viikoittain toteutettavalla omavalvontakyselyn avulla, johon yksikön johtaja vastaa. 
Omavalvontakyselyn yksi kysymys kohdistuu asiakaskirjaamisen toteutumiseen. Lisäksi käytössä 
on sähköinen laatumittari, johon nousee asiakastietojärjestelmästä päivittäisen kirjaamisen 
toteutuminen yksikkö tasolla viikoittain.  

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

Asiakkaalla on oikeuksia liittyen omiin tietoihinsa, joista keskeisimmät ovat oikeus saada 
informointia henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada tarkastaa omat henkilötiedot, oikeus tutustua 
hänestä kirjattuihin tietoihin. Asiakassuhteet perustuvat kunnan tai kuntayhtymän toimeksiantoon 
toimii rekisterinpitäjänä ko. kunta tai kuntayhtymä. Näiden asiakastietojen osalta noudatetaan 
rekisterinpitäjän tietosuojaselostetta ja siinä kuvattuja toimintamalleja. Edellä mainittujen 
rekistereiden osalta yhteys suoraan sijoittavan kunnan sosiaalitoimeen. Yksikössä Hoiva- ja 
sosiaalipalveluiden tietosuojaseloste löytyy ykkösnet yksiköiden sivuilta sekä yksikön Kodin 
kansiosta, joka sijaitsee yhteisissä tiloissa sisääntuloaulassa. 

Toimintayksikössä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä DomaCare, johon kaikki 
asiakastiedot kirjataan ja tallennetaan. Palvelimet on varmuuskopioitu ja palosuojattu. Kun 
asiakkaan asiakassuhde päättyy kaikki asiakkaan asiakirjat, toimitetaan sijoittaneen 
sosiaaliviranomaisen haltuun sovitulla tavalla. Muu aineisto hävitetään. 

Asiakastietojärjestelmään on jokaisella työntekijällä henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka on 
suojattu salasanalla. Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuden ja sen laajuuden määrittelee yksikön 
johtaja. 

• Yksikön johtaja antaa henkilöstölle asiakastietojärjestelmä DomaCareen henkilökohtaiset 
tunnukset ja huolehtii tunnusten poistosta työntekijän työsuhteen päätyttyä 
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• Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia ja niihin kirjataan aina työntekijän nimi ja 
tehtävänimike, joka tallentuu kaikkiin ko. käyttäjätunnuksilla tehtyihin kirjauksiin toimien 
sähköisenä allekirjoituksena 

• Käyttöoikeuden saanti edellyttää työsuhdetta, tietosuoja- ja salassapitosopimuksen 
allekirjoittamista sekä tietosuojakoulutuksen käyntiä. 

• Asiakastietoihin oikeuttavat käyttöoikeudet voi saada vain niihin asiakkaisiin, joiden hoitoon 
tosiasiallisesti osallistuu.  

Jokainen työntekijä on myös itse vastuussa omista henkilökohtaisista tunnuksistaan ja niiden 
käytöstä. 

Asiakkaan oikeudet omiin tietoihin: 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/mehinet-turvallisuus-
poikkeustilanteet/SitePages/Asiakkaan-oikeudet-omiin-tietoihin.aspx 

 

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

Sitoumus salassapitoon, turvallisuuteen ja yhtiön toimintaperiaatteisiin on osa jokaisen 
Mehiläisessä työskentelevän työsopimusta. Tietoturva-asiat kuuluvat perehdytysohjelmaan. 
Työsopimusta tehtäessä työntekijälle kerrotaan hänen velvollisuutensa salassapitoa koskien. 
Työntekijä allekirjoittaa jo työsopimusta tehdessään tietoturvallisuussitoumuksen, jolloin hän 
vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tietosuojasitoumuksessa esitetyt periaatteet ja sitoutuu 
noudattamaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeita sekä säädöksiä. 
Työntekijän aloittaessa hän suorittaa sähköisen järjestelmän Workdayn kautta Tietosuoja- ja 
tietoturvakoulutukset, jotka antavat toimintaohjeet arjen tietoturvallisuuskäytäntöihin. Työntekijä 
perehdytetään, miten toimitaan tietoturvallisesti sähköpostissa. Henkilötietojen käsittelyyn ja 
tietoturvaan liittyvä perehdytysohjeistus ja käytännöt löytyvät sähköisestä 
toiminnanohjausjärjestelmästä ja ne ovat osa työntekijän perehdytysohjelmaa, jonka kaikki 
työntekijät käyvät läpi. Yksikössä henkilöstö on suorittanut tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset, jotka 
antavat toimintaohjeet arjen tietoturvallisuuskäytäntöihin.  

Harjoittelijoiden kanssa käydään salassapitokeskustelu ja heitä pyydetään perehtymään 
salassapitosopimukseen ja allekirjoittamaan se ennen, kun hän saa henkilökohtaiset harjoittelijan 
käyttäjätunnukset asiakastietojärjestelmään. Harjoittelijoilla on suppeammat käyttöoikeudet 
asiakastietojärjestelmässä. Harjoittelijalla on nimettynä henkilöstöstä työpaikkaohjaaja, jonka 
kanssa hän toimii arjessa työparina. Harjoittelijan työpaikkaohjaaja perehdyttää ja vastaa, että 
harjoittelija toimii toimintaohjeiden mukaisesti. 

Yleiset tietoturvallisuus- ja tietosuojaohjeet: 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/mehinet-turvallisuus-
poikkeustilanteet/SitePages/Tietosuoja-ja-tietoturvallisuus.aspx 

Tietosuoja ja tietoturvallisuus: 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/mehinet-turvallisuus-
poikkeustilanteet/SitePages/Tietoturvallisuus%20ja%20tietosuoja.aspx?web=1 
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Mehiläisen hoiva- ja sosiaalipalveluiden tietosuojaseloste: 
https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste 

Tietoturvan ja -suojan omavalvontasuunnitelma: 
https://mehilainen.ims.fi/servlet/doc/5113/approved/file 

 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

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

Ykköskoti Siipi: Yksikön johtaja Katja Kairenius-Jansson, katja.kairenius-jansson@mehilainen.fi
   

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä  Ei  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

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

 

Uuden yksikön toiminnan kehittämistarpeet 

Kehitämme seuraavia asioita vuoden 2022 aikana:  

• Toiminnallisen arjen kehittäminen 

• Tuva toimintakykymittarin hyödyntäminen 

• Uuden toteuttamissuunnitelman käyttöönottaminen 

• Toipumisorientaatio viitekehyksen mukainen asiakaslähtöinen työskentely mm. hyvä 
kohtaaminen, toiveet ja haaveet, asiakaskirjaukset yhdessä asiakkaan kanssa sekä yhteiset 
omaohjaajan ja asukkaan toipumisorientaatio koulutukset osa 1 ja 2. 

Palveluiden laadun takaaminen, ja keinoiksi saavuttaa hyvä palvelutaso ja tyytyväiset asiakkaat 
sekä henkilökunta esim. hyvään perehdytykseen panostamisella ja henkilöstön sitoutuneisuus 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 
Paikka ja päiväys Espoo 24.10.2022      
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