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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 

1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT  

Palveluntuottaja 
Nimi: Hoiva Mehiläinen Oy 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 1893659-5 
 

Toimintayksikön nimi 
Mainiokoti Sofia ja Severi 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Helsingin kaupunki 
Sosiaalivirasto, PL 730000 
00099 Helsingin kaupunki 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
Tehostettu ympäsivuorokautinen vanhusten palveluasuminen, paikkamäärä 23 
 

Toimintayksikön katuosoite 
Sofianlehdonkatu 5 a A 1 
 

Postinumero 
00601 

Helsinki 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Riikka Rantaeskola 

Puhelin 
+358 40686 4063 

Sähköposti 
Riikka.rantaeskola@mehilainen.fi 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 
6.3.2012 
 

Palvelu, johon lupa on myönnetty 
Palveluasuminen vanhukset 
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 
      
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 
22.8.2011 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Pesulapalvelut: Vistan Pesula 
Siivouspalvelut: SOL Palvelut Oy 
Ruokatukkutilaukset: Meira Nova 
Kiinteistöhuolto: Kiinteistöpalvelut JOP Oy 
Isännöinti: Realia Management Oy 
Tarvikehankinnat: Pamark 
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2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET  

Toiminta-ajatus 

 
Mainiokoti Sofia ja Severi tarjoaa ympärivuorokautista, turvallista ja yksilöllistä sopimuksen mukaista hoivaa 
ja huolenpitoa vanhuksille, jotka eivät enää selviydy omassa kodissaan. Asukkaaksi voi tulla kaupungin 
sijoittamana, jolloin kaupungin sosiaalitoimi valitsee ja sijoittaa asukkaan tai palvelusetelillä sekä itse 
maksaen. 
Mainiokodissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Asukkaat ovat oikeutettuja käyttämään kotikuntansa 
järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja, joiden kanssa Mainiokoti tekee yhteistyötä. Palvelusuunnitelman 
mukaisesti asukasta avustetaan myös muiden ulkopuolisten palveluiden hankinnassa, kuten kampaamo, 
jalkahoito ja fysioterapia. Hoiva ja huolenpito perustuu yksilöllisen asukkaan tarpeista lähtevään hyvinvointi- 
ja kuntoutussuunnitelmaan. 
 
 
 
Mehiläisen arvot ja toimintaperiaatteet 

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

Palvelussamme välittyy tieto ja taito. Henkilöstömme on koulutettua, heillä on hyvä osaaminen perushoidosta 
ja yleisimmistä ikäihmisten sairauksista ja niiden vaikutuksista. Työtämme ohjaa yhteiset toimintamallit ja 
työnkuvat on kirjattuna. Hyödynnämme moniammatilista tiimiämme, johon kuuluu toimintaterapeutti ja 
fysioterapeutti. Monipuolisesta koulutusvalikoimasta jokainen voi valita omaa kehitystään parhaiten tukevaa 
koulutusta. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa käymme läpi henkilökohtaisia koulutustarpeita ja omaa 
osaamista. 

Välittäminen ja Vastuunotto 

Huolehdimme ja vastaamme siitä, että palvelumme toteutuvat siten kun olemme sopineet. Hoiva- ja 
kuntoutusprosessien kulkua ja etenemistä arvioidaan säännöllisesti ja kuntoutus toteutuu suunnitelmallisesti. Hoivan ja 
kuntoutuksen toteutus ja asiakkaan vointi ja toimintakyvyn muutokset dokumentoidaan ja muutoksista tiedotetaan 
aktiivisesti. Kannustamme asukkaitamme vastuun ottamiseen omasta elämästään ja toiminnastaan ja rohkaisemme 
mahdollisimman suureen omatoimisuuteen. 

Kannamme vastuuta kaikessa toiminnassamme myös ympäristöstä esim. välttäen turhaa jättteen syntymistä, energian 
kulutusta jne. Olemme laatineet ympäristönäkökohtien tunnistamisen ja arvioinnin. Ja sieltä merkittäviksi nousseita 
kohteita seuraamme ja koetamme vaikutta niihin, esim. energian kulutuksen vähentäminen. 

Kumppanuus ja yrittäjyys 

       Pidämme säännöllisesti yhteyttä tilaajaan raportoimalla toiminnastamme sekä osallistumalla   
yhteistyökokouksiin. Siivouspalvelun alihankkijan kanssa pidämme joka toinen kuukausi 
laadunarviointitapaamiset. Teemme tiivistä yhteistyötä lähialueen päiväkodin kanssa; lapset vierailevat 
kodissamme kerran viikossa ja olemme tehneet myös vastavierailuja päiväkotiin. Hyödynnämme myös 
puistomaista lähiympäristö ulkoillen ja tehden eväsretkiä. 

 Seurakunta käy kodissamme kerran kuukaudessa pitämässä hartaushetket ja Senioritalon asukkaiden kanssa 
harrastamme vastavuoroisia vierailuja eri tapahtumissa. Omahoitajat pitävät omaisiin yhteyttä vähintään 
kerran kuukaudessa ja aina omaisen tai läheisen vieraillessa käymme vuoropuhelua asukkaan ja kodin 
ajankohtaisista asioista.  

Omaistenillat järjestämme kaksi kertaa vuodessa ja omaisia kutsutaan kodin eri tapahtumiin mukaan. 
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• Kasvu ja Kehittäminnen 

Asukkaamme ovat jo meille muuttaessaan pitkälle muistisairaita, joten heidän mahdollisuutensa kehittyä ovat rajalliset 
.Säännöllinen päivärytmi, hyvä ravitsemus ja sosiaaliset kontaktit sekä virikkeellinen, toiminnallinen arki mahdollistavat 
kuitenkin jonkinasteista kehittymistä. Joidenkin asukkaiden kohdalla muutos parempaan voi olla huomattavaakin, 
jatkossa lähinnä toiminakyvyn ylläpitoa. 

Palveluita kehitämme asukkaiden ja tilaajan tarpeiden mukaan. Laadun jatkuva seuranta laatuindeksiä hyödyntäen 
kehittää toimintaamme ja pitää meidät kilpailykykyisinä. 

 
 

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

Kotimme on aina avoinna omaisille ja läheisille, kuten myös yhteistyökumppaneille sekä olemme heihin aktiivisesti 
yhteydessä. Autamme ja neuvomme omaisia ja läheisiä heitä askarruttavissa asioissa sekä perehdymme asukkaan 
taustoihin, jotta voimme kohdata hänet yksilöllisesti ja hänen ainutkertaisuuttaan kunnioittaen. 

 

Kansallinen lainsäädäntö: 

Suomen perustuslaki (11.6.1999/731) 

Hallintolaki (6.6.2003/434) 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

Sosiaalihuollon asiakaslaki (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812) 

Asiakasmaksulaki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734) 

Vammaispalvelulaki (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
3.4.1987/380) 

Vammaispalveluasetus (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
18.9.1987/759) 

Kehitysvammalaki (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519) 

Kehitysvamma-asetus (Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 23.12.1977/988) 

Laki vammaisetuuksista (Laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570) 

Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) 

Tulkkauspalvelulaki (Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta19.2.2010/133) 

Kotikuntalaki (11.3.1994/201) 

Potilaslaki (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820710
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770988
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070570
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937
http://www.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20100133?toc=1
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940201
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
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3. RISKINHALLINTA 

 
 
 
Omavalvonta perustuu riskien hallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan 
monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset), toimintatavoista, 
asukkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että 
työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asukkaat ja heidän läheisensä uskaltavat tuoda 
esille laatuun ja asukasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia. 
Riskinhallinnassa laatua ja asukasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta kriittiset työvaiheet, joissa 
toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös 
suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden 
haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että 
riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 
 
 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

 

Toiminnan riskejä arvioidaan turvallisuusselvityksessä, palo- ja pelastussuunnitelmassa, elintarvikelain mukaisessa 
omavalvontasuunnitelmassa sekä lääkehoitosunnitelmassa. Yksikön turvallisuusselvitys ja pelastussuunnitelma on 
hyväksytetty pelastusviranomaisilla. Toiminnan ja palvelun laatua seurataan omavalvonnan ja hoidon poikkeamilla.  

Palo- ja pelastusharjoitukset sekä työsuojelulain mukainen riskien arviointi, johon on yhdistetty asiakkaaseen kohdistuva 
riskien arviointi tehdään kerran vuodessa. Turvallisuuskävelyt toteutetaan kerran kuukaudessa ja toimitilakartoitukset 
neljännes vuosittain.  

Elintarvikevalvontaa suoritamme lämpötilamittauksin sekä lääkevalvontaa lämpötilamittauksin ja lääkejaon 
kaksoistarkistuksin ja lääkkeenannon kuittauksin. 

Poikkeustilanteisiin, kuten vesi- ja sähkökatkoksiin olemme varautuneet hankkimalla vesisäiliöitä, taskulamppuja, 

sähkökynttilöitä, säilykkeitä, maitojauhetta ym. 

 
 
 
Riskinhallinnan työnjako 

 

Esimiehen tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä työntekijöiden 
perehdyttämisestä turvallisuusasioissa.  Esimies vastaa myös siitä, että henkilöstöllä on myönteinen asenne 
turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaati aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat 
turvallisuustason ja riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttamiseen. 

Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta 
turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. 
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Riskien tunnistaminen 

 

Riskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn kannalta oleellista on koulutus, perehdytys ja hyvät toimintaohjeet. Myös 
Haipro tapahtumien kirjaaminen ja varsinkin läheltäpiti tilanteiden tunnistaminen ja niiden läpikäynti auttaa riskien 
hallinnassa. 

Riskien kartoitus tehdään kerran vuodessa yhdessä työntekijöiden kanssa käyttäen avuksi Riskien arviointi työpaikalla-

työkirjaa. Jokaisen todetun tai todennäköisen riskin kohdalle mietitään myös toimenpide, jolla riski voidaan välttää. 

 

 
 

Riskien käsitteleminen 

 

Haittatapahtumat ja läheltä piti tilanteet kirjataan Haiproon ja käsitellään viikkokokouksissa: mistä riski johtui, 
todennäköisyys uusimiseen ja miten voidaan välttää jatkossa. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös keskustelu 
tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakata tai 

omaista informoidan korvausten hakemisesta. 

Jokainen asukasreklamaatio käsitellään ilman tarpeetonta viivytystä. Reklamaatiot ja niiden perusteella tehdyt 
toimenpiteet palutteen/virheen poistamiseksi ilmoitetaan kunnalle kirjalisesti. Vakavat hoitovirheet, poikkeamat 
lääkehoidossa tai potilasturvallisuudessa ilmoitetaan viimeistään seuraavana arkipäivänä kunnan yhdyshenkilölle. 

Korjaavat toimenpiteet  

Haittatahtuman käsittelyprosessissa sovitaan korjaavat toimenpiteet, mahdollinen vastuuhenkilö ja aikataulu. 

Aikataulun umpeuduttua tarkistamme onko toimenpide toteutunut. 

Muutoksista tiedottaminen 

Miten korjaavista toimenpiteistä ja muuttuneista toimintaohjeista tiedotetaan.  

 

Korjaavista toimenpiteistä tulee kirjaus viikkokokousmuistioon, joka tallennetaan Sharepointiin ja lähetetään myös 
työntekijöiden sähköpostiin kuitattavaksi. Näin varmistamme, että jokainen työntekijä on tutustunut uusiin ohjeisiin. 

Jos korjaava toimenpide koskee asukasta tai kodin toimintaa, niin ohjeistus tehdään myös Domacaren kalenteriin. 

Kaikista vakavista poikkeamista ja läheltä piti tilanteista sekä niiden johdosta tehdyistä muutoksista informoidan 
asukasta itseään, hänen omaistaan / edunvalvojaa sekä kuntaa, joka hänet on sijoittanut. 

Vakavat poikkeamat ja läheltä piti tilanteet ja niiden johdosta tehdyt muutokset käydään läpi myös yritystasolla, jotta 

saataisiin ehkäistyä vastaavat tapahtumat muissa yksiköissä. 

 

 

 

4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN  

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Mehiläisen hoivapalveluissa omavalvonnan suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta vastaa valtakunnallinen 
laaturyhmä.  

Yhteyshenkilö laatujohtaja Jari Koskisuu 040 551 5254 
 

Yksikön oma omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan 
eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. Omavalvontasuunnitelma toimii myös yksikön toimintasuunnitelman 
liitteenä ja on osa jokaisen työntekijän perehdytystä.  

 

Yksikön omavalvontasuunnitelman tekemiseen ovat osallistuneet: 
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 Yksikön esimies Riikka Rantaeskola, lähihoitajat:  Enna Nikkinen,  Henriette Mbuh, Sun Zianzou 
 

Yksikön omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

 
Yksikön esimies Riikka rantaeskola 
riikka.rantaeskola@mehilainen.fi   p. 040 686 4063 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

 

Vuosikellon mukaan omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain lokakuun aikana ja aina kun tapahtuu palvelun 
laatuun, vastuuhenkilöihin, asukasturvallisuuteen tai toimilupaan liittyviä muutoksia.  

 

 

Vuosittain lokakuun aikana tai kun toiminnassa tapahtuu muutoksia. 

 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että siihen voi helposti ja 
ilman erillistä pyyntöä tutustua. 

Yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä: 

Omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävänä Mainiokoti Sofian ja Severin ilmoitustaulun yhteydessä,  kodin 
kansiossa. 
 

 

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  

Palvelutarpeen arviointi 

 

Kunnan sijoittaessa asukkaan palveluntarpeen arvioinnin tekee kunta. 
Itsemaksavan asukkaan kohdalla palveluntarpeen arviointi aloitetaan jo ensimmäisestä yhteydenotosta ja jatkuu 
sovitussa tapaamisessa. Kartoitetaan yhdessä asukkaan ja hänen läheisensä kanssa palvelujen tarve ja räätälöidään 
hänen tarpeitaan vastaavat palvelut. 
Palveluntarpeen arviointi jatkuu koko asiakkuuuden ajan ja palveluja voidaan lisätä palveluntarpeen kasvaessa. 
 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

 

Näiden pohjalta määritellään asukkaalle hoiva- ja kuntoutusuunnitelma.  

 
 
Kunnan sijoittamilla asukkailla hoiva- ja kuntoutussuunnitelman määrittelyn apuna käytetään kunnalta saatuja 
taustatietoja, asukkaalle tehtyä RAI tuloarviota ja hoitoneuvottelusta saatuja taustatietoja. Hoitoneuvotteluun kutsutaan 
aina asukkaan suostumuksella mukaan omainen/läheinen tai laillinen edustaja. 
 
Rai tuloarvio tehdään kahden viikon kuluttua asukkaan muutosta ja jatkossa kahdesti vuodessa. 
 

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

 

Asiakas ja hänen omainen / läheinen käyvät tutustumassa kotiin yleensä ennen sijoittamista. Tässä tilanteessa käymme 
läpi palveluntarvetta ja tarjolla olevia palveluja. Annamme myös kodin esitteitä mukaan. 
Asukkaan muutettua kutsutaan asukkaan luvalla omainen/läheinen mukaan RAI-tuloarvioon ja hoitoneuvotteluun. 
Mysö asukas osallistuu omien voimavarojensa mukaan arviointeihin. 
 

Kuntoutussuunnitelman laadinta ja toteutumisen seuraaminen 

   

mailto:sirkka-liisa.nieminen@mehilainen.fi
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Hoiva- ja kuntoutussuunnitelma laditaan vähintään kuukauden kuluessa asukkaan muutosta ja päivitetään kolmen 
kuukauden välein ja aina asukkaan hoidon tarpeen muuttuessa. Hoiva- ja kuntoutussunitelmaan kirjataan asukkaan 
omat toiveet ja sen lähtökohtana ovat aina asukkan vahvuudet ja jäljellä olevat voimavarat. Suunnitelman kuvataan 
yhdessä asukkaan kanssa sovitut tavoitteet sekä konkreettiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Päivittäiskirjaus 
pohjautuu hoiva- ja kuntoutussuunnitelmaan ja sitä arvioidaan kuukauden välein ns. väliarviointien avulla. 
Omahoitajan vastuulla on informoida koko yksikön henkilökuntaa hoiva- ja kuntoutussuunnitelman tavoitteista ja 
keinoista. Lisäksi suunnitelma on sähköisessä asiakastietojärjestelmässä koko ajan nähtävillä päivittäisen kirjaamisen 
rinnalla. Näin varmistamme, että koko henkilökunta toimii hoiva- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. 
 

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.  
 
”Väärinkäytösten, epäkohtien ja tai asukasturvallisuuden vaarantumisen  ilmoittamiselle on Mehiläisen sisäisessä 
intrantiessä Mehinetissä kanava, jossa työntekijät voivat tehdä ilmoituksen anonyymisti: 
https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---
V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx 
 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, 
vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen 
elämään?  
 
 
Jotta asukkaat voisivat jatkaa mahdollisimman omannäköistään elämää, saavat he kalustaa oman huoneensa tuomalla 
sinne tuttuja esineitä ja huonekaluja. Myöskään vierailuaikoja ei ole rajattu. Asukkaan omat toiveet kirjataan hoiva- ja 
kuntoutussuunitelmaan ja niitä pyritään mahdollisimman tarkasti noudattamaan. Asukkaille annetaan valinnan 
mahdollisuuksia arjessa omien voimavarojensa mukaan ja hän saa päättä omasta päivärytmistään. 
Asukkaan yksityisyyttä kunnioitetaan ja kaikki hoiva ja hoitotoimenpiteet tapahtuvat suljettujen ovien takana eikä hänen 
yksityisistä asioista keskustella muiden kuullen. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

Henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus sekä oikeus yksityiselämään kuuluvat myös kehitysvammaisen ihmisen 
perusoikeuksiin. Jos näitä perusoikeuksia jossain tilanteessa joudutaan rajoittamaan, täytyy tälle aina olla vankka 
perustelu, ja rajoittaminen pitää toteuttaa eettisesti hyväksyttävällä ja asiakasta kunnioittavalla tavalla. Henkilökunnan 
tulee myös aktiivisesti etsiä keinoja asiakkaiden tahdon selvittämiseen itsemääräämisoikeuden tukemiseen ja 
vahvistamiseen. 
 
Yleisen käytännön, lainsäädännön ja hyväksyttyjen eettisten periaatteiden mukaan vammaisen henkilön rajoittaminen 
on oikeutettua silloin, kun hän käyttäytymisellään selkeästi vaarantaa oman tai toisen henkilön terveyden tai 
turvallisuuden tai vakavasti vahingoittaa omaisuutta eikä tilanteen hallitsemiseksi ei ole muita keinoja.  
 
 
IKÄ 
 

Asiakkaan itsemääräämisoikeuden tai muiden perusoikeuksien rajoittamista voidaan käyttää vain, jos asiakkaalta 
puuttuu kyky päättää hoidostaan tai ymmärtää tekojensa seurauksia, ja jos tästä johtuvalla käyttäytymisellään 
uhkaa vaarantaa vakavasti oman terveytensä tai turvallisuutensa tai muiden henkilöiden terveyden ja 
turvallisuuden. Myös omaisuudelle aiheutuva merkittävän vahingon estäminen voi joissakin tilanteissa 

mahdollistaa rajoitteiden käyttämistä. 
Aina tulee arvioida miten voidaan ennaltaehkäistä tilanteita, joissa rajoitteiden käyttöä joudutaan harkitsemaan. 
Edellytyksenä rajoitteiden käytölle on, että muita keinoja on jo kokeiltu, mutta ne on todettu rittämättömiksi tai 
ettei suojattavan edun turvaamiseksi ole käytettävissä muita keinoja. 
Rajoittavat toimenpiteet suoritetaan aina mahdollisimman turvallisesti ja asikkaan ihmisarvoa kunnioittaen ja vain 
sen aikaa kun on välttämätöntä. 
Jos asiakas kykenee päättämään hoidostaan ja ymmärtämään tekojensa seuraukset, on hänellä oikeus tehdä 
omaa terveysttään tai turvallisuuttaan vaarantaviakin ratkaisuja. 
 

https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx
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Jos rajoittaviin toimenpiteisiin joudutaan muista keinoista huolimatta turvautumaan, niin päätöksen niistä tekee 
aina asiakkaan hoitava lääkäri. Asiakirjoihin tehdään merkinnät rajoitustoimenpiteen päättäneestä ja sen 
suorittaneesta henkilöstä, käytetystä rajoitustoimenpiteestä, sen perusteesta ja kestosta. 

 
 
 

Jos asukkaalta puuttuu kyky tekojensa seurauksista ja hän voi vaarantaa vakavasti oman 
turvallisuutensa tai terveytensä, niin lääkäri voi antaa luvan esim. sängynlaitojen käyttöön, 
haaravyöluvan. Lupa on aina määräaikainen. 
 

 

Asiakkaan kohtelu 

 
 

Henkilökunnan koulutus, hyvä perehdytys ja työyhteisön avoin vuorovaikutus takaavat, että asukkaat saavat hyvää ja 
tasapuolista kohtelua. 

  
Mehiläisessä toteutetaan jatkuvan kehittämisen periaatetta: asiakkaan asemaan, oikeuksiin ja oikeusturvan 
toteutumiseen liittyviä kysymyksiä arvioidaan säännöllisesti laatujärjestelmän mukaisesti. Olennaista on, että tietoa 
kerätään ja siihen reagoidaan ja että organisaatiolla on yrityskulttuuri, joka pyrkii jatkuvaan kehittymiseen.  
  
Jos asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti henkilökunnan toimesta, on henkilökunnalla asiasta 
ilmoitusvelvollisuus esimiehille ja yksikönjohtajalle. Asukkailla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön 
vastuuhenkilölle. Yksikössä on olemassa ohjeet muistutusmenettelystä ja asukasta ohjeistetaan ja autetaan saamaan 
apua muistutuksen laatimisessa (esim. sosiaaliasiamies).  Kaikki tilanteet käsitellään yhdessä yksikönjohtajan kanssa 
ja niistä tehdään poikkeama.  Korjaustoimenpiteet määritellään ja näiden toteutuksesta vastaa yksikön lähiesimies.  
  
Poikkeaman ollessa erittäin vakava/vaikuttava esim. yhteistyötä tilaajan kanssa, on asia informoitava 
liiketoimintajohtajalle ja laatupäällikölle.    
  
  
Kaltoinkohtelua ehkäistään henkilökunnan valinnalla, perehdytyksellä ja koulutuksella. Työyhteisössä tuetaan 
avoimeen vuorovaikutukseen, jolloin asioista voidaan keskustella jo ennen ongelmien ilmaantumista.  
Jos hoitopaikassa ilmenee asiakkaan kaltoinkohtelua, siihen puututaan välittömästi ja tilane selvitetään pikaisesti ja 
avoimesti. Kukaan ei saa vaieta havaitessaan kaltoinkohtelua ja jokaisella on vastuu tiedottaa asiasta omalle 

esimiehelle. Yksikössä selvitetään esimiehen johdolla, onko kaltoinkohtelua tapahtunut. Esimies keskustelee ensin 

kahden kesken asianosaisten kanssa. Kaikkia osapuolia, asiakasta, omaisia ja henkilökuntaa kuullaan. Jos työntekijän 
todetaan katoinkohtelevan/kaltoinkohdelleen asiakasta, kaltoinkohtelusta ilmoitetaan henkilöstöhallintoon ja edetään 
henkilöstöhallinnon ohjeiden mukaisesti.  
  
Jos epäillään tai havaitaan, että asukkaan omainen kaltoinkohtelee taloudellisesti asiakasta, otetaan välittömästi 
yhteyttä yksikön sijaintikunnan mukaiseen asukkaan palvelujen vastuualueen sosiaalityöntekijään.  
  
Jos epäillään, että asukkaan omainen kaltoinkohtelee tätä fyysisesti tai psyykkisesti kotilomien aikana, pidetään 
hoitoneuvottelu, jossa keskustellaan asiasta omaisen kanssa. tarvittaessa kotilomia voidaan rajoittaa.  
Jos lyhytaikaishoidossa olevan asukkaan omainen kaltoinkohtelee asiakasta, otetaan yhteyttä asukkaan asuinaluen 
sosialityöntekijään.  
  
Jos yksikön asukkaan omaisen epäillään kaltoinkohtelevan fyysisesti tai psyykkisesti vierailujen yhteydessä, pidetään 
hoitoneuvottelu, jossa asiasta keskustellaan omaisen kanssa. Omaisen käyntejä ei voida rajoittaa. Jos tilanne jatkuu, 
otetaan yhteyttä alueen sosiaalityöntekijään ja asiakkaan hoitavaan lääkäriin ja pidetään laajennettu hoitoneuvottelu, 
jossa asiakkaan ja omaisen lisäksi on paikalla lääkäri, sisiaalityöntekijä, omahoitaja, yksikön esimies ja muita 
mahdollisia edustajia. Tilanteessa tehdään arvio siitä, onko asiakkaan fyysinen tai henkinen terveys vaarassa.   
Tarvittaessa asiakas pitää toimittaa saamaan asianmukaista hoitoa.  
  
Mikäli yksikön asukas kaltoinkohtelee toista asukasta, on yksikössä ryhdyttä heti toimenpiteisiin, jotka lopettavat 
kaltoinkohtelun. Asukkaiden turvallisuuden varmistaminen on ensisijaista. kaltoinkohteluun puuttuminen edellyttää 
asukkaan tilanteen kokonaisvaltaista selvittämistä. Tilanteen ratkaisemisen tulee perustua ensisijaisesti uhkaa ja 
vaaraa aiheuttavan asiakkaan käyttätymisen syiden tunnistamiseen. Lisäksi asukkaan lääkitys tulee tarkistaa.  
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”Väärinkäytösten, epäkohtien ja tai asukasturvallisuuden vaarantumisen  ilmoittamiselle on Mehiläisen sisäisessä 
intrantiessä Mehinetissä kanava, jossa työntekijät voivat tehdä ilmoituksen anonyymisti: 
https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---
V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx  

 
  
 
 

Asiakkaan osallisuus 
 
 
 
 
Asukkaat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan kodin toiminnan suunnitteluun kerran viikossa pidettävien 
asukaskokouksien kautta. Kodin viikko-ohjelma on suunniteltu asukkaiden toiveiden pohjalta ja erilaisia retkiä ja 
tapahtumia toteuteaan heidän toiveidensa mukaan. 
Omaisten toiveet tulevat kuulluiksi omaisraadeissa ja omaisten illoissa. Omaiset ja läheiset ovat myös aina tervetulleita 
kotiin ja yhteisiin tapahtumiin ja kodissa on avoin keskusteleva ilmapiiri. Omahoitajat ovat aktiivisesti yhteydessä myös 
niihin omaisiin, jotka eivät pääse usein vierailemaan kodissamme. 
Keräämme palautetta myös kolmen kuukauden välein sekä omaisilta että asukkailta ja näistä kerätty tieto muodostaa 
kodin laatuindeksin, jota käytämme hyödyksi palvelun kehittämisessä. 
 

Palautteen kerääminen 
 
 
 
Palautetta kerätään kolmen kuukauden välein tablettikyselynä asukkailta ja omaisilta, Mehiläisen www-sivuilla on myös 
palautekanava.  

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Kaikki saadut asiakaspalautteet dokumentoidaan toimintayksikössä olemassa olevien ohjeiden mukaisesti. Palautteen 
antaja voi olla palvelun käyttäjä (asukas, kuntoutuja), omainen / läheinen, sidosryhmän työntekijä tai muu yhteistyötaho. 
Asiakaspalautteet dokumentoidaan asiakastietojärjestelmän kautta. Palautteet käsitellään henkilöstökokouksissa. 
Palautteita ja tyytyväisyyskyselyitä hyödynnetään myös toimintasuunnitelmien laadinnassa.  
 
Tyytyväisyyskyselyjen tulokset käydään yksiköittäin läpi ja vedetään yhteen koko liiketoimintalinjan tasolla. Yksiköitten 
tulokset käydään läpi henkilöstöpalavereissa ja yhteisökokouksissa yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkailta kerätään 
aktiivisesti ehdotuksia asukastyytyväisyyden parantamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. Tuloksia käytetään sekä laadun 
parantamiseen korjaavien toimenpiteiden muodossa, että toimivien käytäntöjen vahvistamisessa.  
 
Käytössä olevan asiakaspalautejärjestelmään säännöllisellä katselmoinnilla varmistetaan olemassa olevien 
ohjeistuksien ja käytäntöjen toimivuus. Myös sisäisillä auditoinneilla pyritään löytämään kehittämiskohteita 
asukaspalautejärjestelmään.   
 
 
 
Palautteiden käsittely on yksikön esimiehen vastuulla. Palautteet käsitellään yksikön viikkokokouksissa . 
Asukaskokouksissa asukkailta tulleet palautteet esittelee toimintaterapeutti yksikön viikkokokouksissa. 
Kirjallisesti tulleisiin palautteisiin vastataan aina kirjallisesti. 
Vakaviin palautteisiin vastataan välittömästi, muihin viikon kuluessa. 

 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 
Toimiluvan vastuuhenkilö 
 
Yksikön esimies th/AMK Riikka Rantaeskola  
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx
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Helsinki: 
Anneli Ahola p. 09 310 43355  
ma, ke, to klo.9.00 – 11.30 ja ti klo.12.00 – 14.30 
 
Nurmijärvi: 
Matti Aho p. 040 317 4905 
ti, ke klo.9.30 – 11.30 
 
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tiedottaminen ja 
yhteistyö suuntautuu yksittäisten asiakkaiden lisäksi eri viranomaistahoihin, asiakasjärjestöihin ja palvelun tuottajiin 
päin. 
Sosiaaliasiamies voi epäkohtia ja puutteita havaitessaan saattaa asian suoraan sosiaalilautakunnan tai 
aluehallintoviraston tietoisuuteen toimenpiteitä varten. 
 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (24 §) määrittelee sosiaaliasiamiehen tehtävät seuraavasti:  

• Neuvoa asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa  

• Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä  

• Tiedottaa asiakkaan oikeuksista  

• Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi  

• Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain 
kunnanhallitukselle. 

 

 

c) Kuvaus siitä, miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset 
käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä 

 

Muistutusmenettelyä opastetaan asiakkaille ja omaisille ja tarkoitus on, että ensin asiat käsitellään yksikössä ja 
hoitopaikan omalla paikkakunnalla ja jos asia ei selviä siirrytään kantelumenettelyyn. Muistutusmenettely voidaan 

käynnistää myös henkilökunnan aloitteesta, jos arvioidaan tarpeelliseksi.  

Sosiaalihuollon palvelun laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön asukas voi tehdä muistutuksen 
toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle kirjallisena. Viranomaisen lainvastaisesta 

menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä  

 

• Muistutuksen /kantelun saavuttua aloitetaan selvitystyö 

• Selvitystyön perusteella määritellään korjaavat toimenpiteet 

• Kantelun tultua laaditaan virallinen vastine (esim. aluehallintovirastolle), jossa selvitetty korjaavat 
toimenpiteet. 

• Viranomaisen annettua päätöksensä kantelusta, toimitaan viranomaisen ohjeiden mukaisesti 

• Mikäli muistutuksen osalta todetaan tarpeita muuttaa käytäntöjä, tiedotetaan niistä koko työryhmää käyttäen 
yksikön sähköisiä järjestelmiä. 

• Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ovat aina kaikkien palvelunkäyttäjien ja heidän läheistensä saataville. 

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

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

Yksikköä koskeviin muistutuksiin ja kanteluihin vastataan ja tarvitavat muutokset käsitellään yksikön 
viikkopalavereissa sekä sovitaan tarvittavat muutostoimenpiteet. Muutostoimenpiteet kirjatan muistioon ja niiden 
toteutumista seurataan seuraavissa palavereissa. Kaikki kantelu ja- ja valvontapäätökset käsitellään myös 
yrityksen johtoryhmässä, jolloin mahdolliset muutostarpeet huomioidaan koko yrityksessä.  
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Esimiehen vastuu:  
1. ota jokainen epäkohtailmoitus vakavasti  
2. kirjaa ja arkistoi saamasi ilmoitukset  
3. puutu asiaan ja keskustele henkilöstön kanssa korjaavista toimenpiteistä  
4. saata korjaavat toimenpiteet käytännön muuttamiseksi ja epäkohdan poistamiseksi  
5. käy ilmoitukset läpi säännöllisesti työpaikkapalaverissa  
6. kirjaa läpikäydyt ilmoitukset palaverimuistioon  

  
  
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

 

Käsittelyaika on enintään kaksi viikkoa.  

 

Yksityisen henkilön muistutuksen käsittely yksi viikko ja viranomaispyynnöt, jotka vaativat laajempaa selvitystä 
pyydetyssä ajassa. 
 

f) Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolain 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä toiminnasta 
vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon 
toteuttamisessa.  Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle 

viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. 

Jos työntekijä huomaa työssään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa, hän 
voi tehdä ilmoituksen. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan epäasiallista kohtaamista, asiakkaan 
loukkaamista sanoilla, asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuurista 
johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen tai voi johtaa epäkohtaan, tulee 
ilmoittaa.  

Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohtelua. Esimerkiksi 
asiakasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään hyväksi fyysisesti tai taloudellisesti, puhutellaan epäasiallisesti ja 
loukkaavasti tahi palvelussa, asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa, perushoivassa ja hoidossa on vakavia 
puutteita. 

Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi, kun työntekijä havaitsee asiakkaaseen 
kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Lomake löytyy sähköisenä toimintajärjestelmästä. Ilmoitus tulee tehdä välittömästi 
lomakkeella yksikön toiminnasta vastaavalle eli yksikön esimiehelle. Ilmoituksen vastaanottaja informoi ilmoituksesta 
aluejohtajaa ja konsultoi tätä ennen kuntaan tehtävää ilmoitusta. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava 
asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai valvonnan vastuuhenkilölle, mikäli kunnassa on tämä nimetty. 

 

Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuusasia on käyty läpi yksikön viikkokokouksessa ja lomake löytyy 
omavalvontasuunnitelmakansiosta. 

 

5. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
(esim. arki, säännöllisyys, kodinomaisuus, ryhmätoiminta, terapiapalvelut, menetelmät) 
 
 
Asiakkaiden hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukevan toiminnan taustalla on logoterapeuttinen ajattelu, joka 
korostaa ihmisen ainutkertaisuutta, ihmisen tahtoa mielekkääseen ja merkitykselliseen elämään, huomion 
kiinnittämistä asukkaan voimavaroihin sekä vapautta tehdä valintoja. 
Mainiokoti Sofiassa ja Severissä asukkaiden hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukevaa toimintaa on toteutettu 
sosiokulttuurisella toiminnalla. Tähän meillä on käytettävissä fysioterapeutin palvelut 1x viikossa, toimintaterapeutin 
palvelut 3x viikossa, musiikkipedagogi 1h viikossa ja seurakunnan hartaudet 1x kuukaudessa. 

Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 
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Asukkaan toiveet ja jäljellä olevat voimavarat huomioiden varmistamme asukkaan fyysisen toimintakyvyn ylläpidon 
ulkoilun, liikunnan ja tarvittaessa fysiotarapian keinoin. Psyykkistä toimintakykyä edistämme tunnistamalla mm. 
masennusta, huolehtimalla riiittävästä unen määrästä sekä säännöllisellä vuorokausirytmillä sekä yhteisön ja 
omaisten tuella. Sosiaalista toimintakykyä tuemme ryhmätoiminnalla ja mahdolistamalla sosiaalisia kontakteja sekä 
yksikössä tapahtuvien vierailujen että ulospäin suuntaavan toiminnan avulla. Erilainen virikkeellinen harrastetoiminta 
tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
 

Asukkaiden liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

 
Kodin viikko-ohjelma, joka on suunniteltu asukkaiden toiveiden pohjalta on nähtävissä Kodinkansiossa hoitajien 
kansliassa ja kodin seinällä. Jokainen asukas osallistuu toimintaan omien mielihalujensa ja voimavarojensa mukaan. 
Jokaiselle asukkaalle tarjotaan mahdollisuutta ulkoiluun 1x viikossa ja fysioterapeutti pitää ryhmäliikunta tuokioita.  
 
 

Asiakkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja kuntouttavan toiminnan tavoitteiden toteutumisen seuraaminen:  

Asukkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin, terveydentilan ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti.  
Kuukausittain arvioidaan hoidon ja kuntoutuksen toteutumista, mahdollisia muutoksia asukkaan tilanteessa ja palvelun 
toteutumista palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti yhteenvedoissa.  
 
 
 
Asukkaiden hoiva- ja kuntoutussuunnitelmiin on kirjattu tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, 
kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. Sähköisen asiakastietojärjestelmän päivittäiseen kirjaamiseen kirjataan 
viriketoiminnan ja aktiviteettien toteutuminen. Näiden toteutumista voidaan seurata asiakirjauksista hakusanoilla. 
 

Ravitsemus 

 
Aterioiden suunnittelu ja valmistus on ammattitaitoisen henkilöstön vastuulla, jolta edellytämme valtakunnallisten 
ravitsemussuositusten noudattamista. Varmistamme, että ruokailurytmi on säännöllinen eikä yöpaasto ylitä 11 tuntia, 
välipaloja asukkaat saavat aina nälän yllättäessa sekä huolehdimme lääkärin määräämistä erikoisruokavalioista. 
Asukkaiden ravitsemusta seurataan säännöllisesti 1x kuukaudessa tapahtuvilla painon mittauksilla ja poikkeamiin 
puututaan välittömästi. 
Henkilökunta ja asukkaat ruokailevat kodinomaisesti yhdessä. 
 
 
Kodin ruokailuajat ovat: 

- aamupala yksilöllisesti asukkaan rytmin mukaan klo.6 eteenpäin 
- lounas n.klo.12 
- kahvi n.klo.14.30 
- päivällinen klo.17 
- iltapala klo.18-20 
- yöpala klo.23 

 

Hygieniakäytännöt 

 

Mehiläisen hygieniasuunnitelmaan on kuvattu seuraavat aihealueet: Hygienia hoitotyössä, infektioidentorjunta, 
toimintaympäristön hygienia, elintarvikehygienia, koulutus. Mehiläisen valtakunnallinen hygieniatoimikunta tukee 
yksiön hygieniatyötä. Yksiköissä on nimetty elintarvike- ja ympäristöhygieniasta vastaava yhteyshenkilö 
(terveydensuojelun ja elintarvikehuollon omavalvonta). Yksikössä on siivoussuunnitelma osana elintarvikehuollon 

omavalvontasuunnitelmaa. 

Tavanomaisia varotoimia käytetään kaikkien asukkaiden hoidossa infektiotilanteesta riippumatta. Varotoimilla pyritään 
estämään mikrobien siirtymistä työntekijöistä asukkaisiin, asukkaista työntekijöihin ja asukkaasta työntekijän 
välityksellä toisiin asukkaisiin. Käsineitä on käytettävä työvaiheissa, joissa iho joutuu kosketukseen mm. asukkaiden 
limakalvojen kanssa. Käsineet vaihdetaan siirryttäessä asukkaan "likaiselta" alueelta "puhtaalle" alueelle. 

Infektiotartuntojen ohjeistus: 

www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/taudit-  

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Infektioiden%20torjunta.aspx  

http://www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/taudit-
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Infektioiden%20torjunta.aspx
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Mehiläinen hygieniakäytännöt Mehinetissä: 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Kotisivu.aspx  

Hoivapalveluiden esimieskansiossa olevat hygieniaohjeet:  

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites
%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimie
het%2FJaetut%20asiakirjat%2F10%20HYGIENIA-%20JA%20SIIVOUS  

 
Yksiköihin on laadittu siivoussuunnitelmat, joista löytyy maininnat käytettävistä aineista, siivousaikatauluista ja 
toimintaohjeet siivouksen suorittamiseen. 
 
Elintarvikkeiden omavalvonnasta on ja yksiköissä laaditaan elintarvikehuollon omavalvontasuunnitelma.  
Omavalvontasuunnitelma, ohjeet sen laatimiseen ja tarvittavat omavalvonnan toteuttamisessa tarvittavat liitteet:  
 
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=
%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%2
0asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20
ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus  
 
 
Kaikilla ruoanvalmistukseen osallistuvilla työntekijöillä on hygieniapassi. 
 
 
Henkilökunta pukeutuu siisteihin ja asianmukaisiin työasuihin, pitkät hiukset pidetään sidottuina. Kaikilla työntekijöillä, 
jotka osallistuvat ruoan käsittelyyn on hygieniapassi. Asukastyössä ja ruoan käsitelyssä käsistä on pidettä hyvää huolta 
infektioiden ja ihottumien estämiseksi. 
Asiakkaiden parissa työskentelevillä on oltava myös joko sairastetun taudin antama suoja tai riittävä rokotesuoja 
tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastan sekä rokotuksen antama suoja kausi-influenssaa vastaan. 
 
Laatuvastaava ottaa Hygicult näytteet 3 kuukauden välein mm. jääkapista, kahvinkeittimestä, työtasosta, hoitajan 
käsistä jne. Yöhoitajat pesevät jääkaapit kerran viikossa.  
  
Asukkaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen tarve kirjataan hyvinvointi- ja kuntoutumissuunitelmaan ja sen 
toteutumista seurataan osana päivittäistä kirjaamista.  
Erilaiset infektiot huomioidaan työjärjestyksessä ja työskentelyssä ja käytetään asianmukaisia suojaimia.  
  
 
Infektiotartuntojen torjunnassa on tärkeää oikea työjärjestys; puhtaasta likaiseen. Lisäksi hyvä käsien saippuapesu, 
käsidesinfektio asukkaasta toiseen siirryttäessä, korujen ja rakennekynsien rajoitteet, tarttumapintojen( ovet, kahvat, 
tuolit, katkaisimet, hanat) tehokas puhtaanapito ja suojakäsineiden käyttö. 
Teemme myös tiivistä yhteistyötä sairanhoitopiirin hygieniahoitajan kanssa. 
 
Vatsatautiepidemian sattuessa asukkaan vaatteet ja vuodevatteet vaihdetaan päivittäin ja tarvittaessa. Likapyykkiä 
käsitellään varoen ja käytetään suojakäsineitä. Käytetyt vuodevaatteet laitetaan suoraan erilliseen 
infekyiopyykkipussiin. Asukashuoneesta wc- ja saniteettitiloista poistetaan kaikki eritetahrat välittömästi. 
Asukashuoneiden siivouksessa erityistä huomiota kiinnitetään kosketuspintojen ja ns. tarttumapintojen puhdistamiseen 
mukaan lukien vuoteen pääty ja laita. 
Erityisesti epidemioiden aikana kätetään huonekohtaisina siivousvälineitä ja kertakäyttöisiä siivousliinoja. Siivousta 
tehostetan myös henkilökunnan työ- ja taukotiloissa. Myös asukaskansiot, kärryt, erilaiset korit ja tarjottimet 
puhdistetaan mahdollisuuksien mukaan soveltuvalla desinfektio tai puhdistusaineella. 
 
Epidemiatilanteesta tai vaikeista tapauksista informoidaan alueellista hygieniahoitajaa ja infektiolääkäriä sekä 
noudatetaan heidän antamiaan ohjeita. 
 
 
Yksikön siivous on ohjeistettu siivoussuunnitelmassa. Myös käytettävät pesuaineet ja välineet on kuvattu siinä. 
Elintarvikkeiden omavalvonnasta on elintarvikehuollon omavalvontasuunitelma. 
 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 

 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Kotisivu.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F10%20HYGIENIA-%20JA%20SIIVOUS
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F10%20HYGIENIA-%20JA%20SIIVOUS
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F10%20HYGIENIA-%20JA%20SIIVOUS
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
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Asukkaiden perusterveydenhoito toteutuu Mainiokoti Sofiassa ja Severissä kunnan järjestämän palveluntuottajan, 
Esperi lääkäripalvelut, kautta. Lääkäri käy yksikössä 1x kuukaudessa ja on muulloin tavoitettavissa puhelimitse virka-
aikana. Lääkäri tekee asukkaille tulotarkastuksen ja jatkossa tarkastukset tehdään 1,5 vuoden välein. 
Sairaanhoitaja on yksikössä arkisin klo.7.30-15. 
 

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

 
Asukkaille on mahdollista saada täysin kattava hammashoito aina hammasprotetiikkaa myöten hoidetuksi Mainiokoti 
Sofiassa ja Severissä yksityisen palveluntuottajan toimesta. 
Asukkaan lähtiessä kiireettömään sairaanhoitoon konsultoimme tarvittaessa omaa lääkäriä. Sekä kiirettömään että 
kiireelliseen sairaanhoitoon lähtiessä asukkaalle laitetaan mukaan hoitajan tekemä lähete ja ilmoitetaan omaiselle/ 
läheiselle. 
 
Asukkaan kuoleman tapauksen ohjeista on kansio hoitajien kansliassa. Ohjeet ovat myös englanniksi. 
 

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

 

Pitkäaikaissairaiden asukkaiden terveyden seuranta toteutetaan hoitavan tahon ohjeiden mukaan sekä omalääkärin 
vuosikontrolleilla. Hoiva-  ja kuntoutussuunnitelmaan kirjataan terveyttä edistävän toiminnan tavoitteet ja keinot ja 
niiden totteutumista seurataan kuukausittaina hoiva- ja kuntoutussuunnitelman arvioinnin yhteydessä. Määrätyt 
tutkimukset ja kontrollit kalenteroidaan, tilataan ja tarvittaessa huolehditaan kuljetukset. Päivittäisen kirjaukseen 
tehdään merkinnät terveydentilasta ja reakoidaan ohjeiden mukaan muutoksin. 
 

b) Yksikön asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa: 
 

Sh/tiimivastaava Minna Sinisalo p. 0406277571, Yksikön esimies Riikka Rantaeskola p. 040 6864063 

Lääkehoito 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. Yksiköllä on  
STM:n Turvallinen lääkehoito – oppaan mukaan laadittu lääkehoitosuunnitelma (PVM 23012015), johon koko 
hoitohenkilöstö on perehdytetty.  
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

 
 
 
Yksiköllä on Turvallinen lääkehoito-oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelma, jossa on määritelty lääkehoidon vastuut 
ja käytänteet. Suunnitelman toteutuksesta ja päivityksestä vastaa yksikön esimies yhdessä sairaanhoitajan kanssa ja 
sen toteutumista seurataan tarkistuslistoilla ja kuittauksilla sekä lääkehoidon poikkemilla, joihin reagoidaan 
välittömästi ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Poikkeamia ja niistä johtuvien toimenpiteiden toteutumista 
seurataan viikko- ja kuukausikokouksissa. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain. Lääkelupien 
allekirjoituksesta vastaava henkilö on kirjattu lääkehoitosuunnitelmaan. 
 

a) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja/tiimivastaava 

 yhteystiedot 

 Minna Sinisalo p. 0407650416 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

 
Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa on kitkatonta. Asukkaalla voi käydä esim. kodin ulkopuolinen fysioterapeutti, 
suuhygienisti jne. Tietojen vaihto asukkaan luvalla puolin ja toisin on sujuvaa. 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? 

 
Asukkaan lähtiessä sairaalahoitoon hän saa aina mukaansa hoitajan lähetteen ja kodista ollaan aktiivisesti yheydessä 
osastoon sairaalahoidon aikana. Hänen kotiutuessa saamme puhelinraportin ja asukkaan mukana tulevan hoitotyön 
yhteenvedon, varsinainen epikriisi tulee postitse tai faxilla myöhemmin. 
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Alihankintana tuotetut palvelut  

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

 
Alihankintasopimuksen pohjana on palvelukuvaus, johon alihankkijan tulee sitoutua. 
Ostopalveluiden toimintaa arvioidaan säännöllisesti toteutuvilla sopimuskatselmuksilla asiakkaiden ja ostotoimittajien 
kanssa. 
Kun kyseessä on alihankintana ostettu sosiaali- ja /tai terveyspalvelu, edellytämme alihankkijan esittävän 
tutkintotodistuksen sekä Valviran rekisteröintitodistuksen. 
 
Mainiokoti Sofian ja Severin alihankkijatoimittajat: 
SOL Palvelut Oy, siivuspalvelut 
MeiraNova, ruokatukku 
Pamark, tarvikehankinnat 
Kiineistöpalvelut JOP Oy, kiinteistöhuolto 
Realia Managenent Oy, isännöintipalvelut 
Vistan Pesula, pesulapalvelut 
 
 

 

6. ASIAKASTURVALLISUUS  

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Yksikkö toimii yhteistyössä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja muiden turvallisuuteen liittyvien toimijoiden 
kanssa. Yhteistyön avulla kaikki turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat pidetään ajan tasalla (mm. pelastussuunnitelma, 
poistumisturvallisuussuunnitelma jne.). Suunnitelmia noudatetaan ja toteutumista seurataan säännöllisesti.  

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

 

Palo- ja pelastusviranomaisten kanssa teemme säännöllistä yhteistyötä vuosittaisten tarkastusten yhteydessä. 
Koulutusohjelmaamme kuuluu myös vuosittainen palo- ja pelastuskoulutus sekä joka toinen vuosi 

hätäensiapukoulutus. 

Toimitilatarkastukset teemme neljännesvuosittain ja turvallisuuskävelyt kuukausittain. Perehdytykseen sisältyy myös 
pelastautumissuunitelmaan sekä riskienkartoitukseen tutustuminen, jotka päivitämme vuosittain. 
Henkilökunta on saanut koulutusta myös väkivalta- ja  agressiotilanteiden hallintaan ja näistä löytyy myös kirjalliset 
ohjeet. 
 

Henkilöstö 

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

 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

 
Mainiokoti Sofian ja Severin luvanmukainen mitoitus on 0,58/asukas. 
Yksikön toiminnasta vastaa yksikön esimies ja henkilöstö koostuu 1 sairaanhoitajasta, 7 lähihoitajasta. 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

 

Sijaisia käytetään aina tarvittaessa henkilöstön sairauslomien ja vuosilomien aikana. 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

 

Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan hyvällä sijaissuunnittelulla ja riittävällä tiedossa olevalla sijais/ 
keikkalaisringillä. Teemme myös yhteistyötä lähiyksiköiden kanssa jakaen resursseja. 
Vuonna 2019 palkattiin pääkaupunkiseudun neljälle yksikölle yhteinen varahenkilö. 
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Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Rekrytoinnin lähtökohtana on aina sen hetkinen asukasmäärä. 

Rekrytointia ohjaavat aina työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään työntekijöiden  että 
työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa työskenteleviä 
työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti henkilön soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi 
olla omia henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytoointitarpeita. 

 

 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

 
Rekrytoinnin toteutus 
 
Sosiaalipalveluiden työsuhteisiin liittyvä päätöksentekoprosessi ja työnjaot mm. rekrytointiprosessissa on kuvattu 
Mehiläisen hallintosäännössä. Henkilöstösuunnittelusta ja rekrytointien toteutuksesta vastaa kukin esimies omien 
tehtävä- ja vastuualueiden mukaisesti. Tätä työtä tukee omalla toiminnallaan HR-tiimi. 
 
 
Vakituisen henkilöstön rekrytointiin kysytään aina lupa omalta Bisnes controllerilta ja palvelujohtajalta. Luvan 
saatuaan yksikön esimies laittaa rekrytoinnin auki ja ilmoittaa HR-tiimille, joka avaa työpaikan myös julkiseen 
rekrytointipalveluun. Työntekijän valinna tekee yksikön esimies, joka tuntee yksikön tarpeet. 
Ennen työsopimuksen allekirjoitusta yksikön esimies tarkistaa työntekijän tutkinto- ja työtodistukset sekä ottaa kopion 
tutkintotodistuksesta. Työntekijän tiedot tarkistetaan myös Terhikki-tietokannasata.  
Toistaiseksi voimassa olevat ja määräaikaiset työsopimukset allekirjoittaa palvelujohtaja, runkosopimukset yksikön 
esimies.  
Sijaisten ja tuntityöntekijöiden saatavuus turvataan tarvittaessa rekrytoinneilla ja yhteistyöllä lähiyksiköiden kanssa. 
 

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

 
Rekrytoinnin asiantuntijat auttavat tarvittaessa haastatteluissa, jotta varmistetaan henkilön soveltuvuus ja 
luotettavuus. Yksikön esimies soittaa myös aina edelliselle työnantajalle, jos tallainen käytettävissä. 
Työnantaja voi halutessaan tehdä työntekijälle huumetestauksen työhöntulotarkastuksen yhteydessä. 
Suosikki ja Terhikki tarkastukset sekä tartuntatautilain mukainen soveltuvuus tarkistetaan aina ennen työsopimuksen 
allekirjoitusta. 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan 

• työpaikkansa sekä sen toiminnan ja tavat 

• työpaikan ihmiset niin työntekijät kuin asukkaat 

• työnsä ja siihen liittyvät odotukset 

. 
 
Perehdyttämistä annetaan kaikille työhön tuleville: vakituisille, määräaikaisille, tarvittaessa työhön kutsuttaville (ns. 
keikkalaisille), opiskelijoille ja työharjoittelijoille. Perehdytystä  annetaan myös työtehtävien ja työolosuhteiden 
muuttuessa. 
 
 
Työsopimuksen allekirjoittaessaan työntekijä sitoutuu tietosuojaan ja jokaiselta työntekijältä edellytetään erillinen 
salassapito- ja tietosuojasitoumus ennen käyttäjätunnusten myöntämistä asiakastietojärjestelmään. Sopimuksen 
sisältö käydään läpi työntekijän kanssa, sen ymmärrettävyyden varmistamiseksi. 
Perehdytyksen aloittaa yksikön esimies ja apuna käytetään perehdytyskorttia. Työntekijällä itsellään on myös 
aktiivinen osa perehtymisessään. Koko henkilöstö on mukana uuden työntekijän perhdyttämisessä. 
Koeajan aikana käydään väliarviointia ja viimeistään koeajan lopussa työntekijä paluttaa täytetyn perehdytyskortin 
esimiehelleen ja käydään palautekeskustelu. 
Perehdytyksen laajuus riippuu tehtävästä ja työajan pituudesta. 
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Yritys tarjoaa henkilöstölleen monipuolista koulutusta. Henkilöstö käy vuosittain vähintään kolmessa 
tääydennyskoulutuksessa. Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat laaditaan jokaiselle työntekijälle vuosittain 
käydyissä palaute- ja tavoitekeskusteluissa. 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, 
asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan? 
 
Yksikön perehdytysohjelmassa käydään kaikki työtehtävän osa-alueet läpi. Perehdytyksestä tehdään kirjaukset 
perehdytyslomakkeisiin. Perehdytyslomakkeet löytyvät  
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=
%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%2
0asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F03%20
ORGANISAATIO%20JA%20VASTUUT%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6n%20perehdytys  
 
Tietosuojaohjeistus löytyy 
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=
%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%2
0asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F11%20
TURVALLISUUSOHJEISTUS%2FTietosuoja-%20ja%20tietoturvallisuus  
 
 
Yksikön esimies on vastuussa perehdytyksestä, mutta perehdytykseen osallistuu koko työyhteisö ja vastuu 
perehtymisestä on myös perehtyjällä itsellään. Perehtyjä kuittaa perhdytyskorttiin asiat, joihin hän on perehtynyt. 
Perehdytykseen kuuluu myös tietosuoja- ja tietoturvakoulutus sekä tentin suoritus. 
Tietosuojaseloste on omavalvontasuunnitelman littenä. 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Koulutusohjelmat ja Koulutuskalenteri 
 
Elbit Skillsin koulutuskalenteriin on koottu tietoa Mehiläisen valtakunnallisista koulutuksista ja yhteistyökumppaneiden 
järjestämistä koulutuksista tarpeen mukaisina.  
 
 
Työhyvinvointiohjelma 
 
Mehiläisen Työhyvinvointiohjelma kattaa konsernin kaikki toiminnot. Ohjelma toimii viitekehyksenä ja peruslinjauksena 
toimipaikkakohtaisille työhyvinvointisuunnitelmille. Työhyvinvointiohjelma kohdistuu henkilöstön työkykyyn, 
hyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä työympäristöön ja työsuojeluun. 
 
 
Henkilökunna täydennyskoulutustarpeet käydään läpi yksilöllisissä palaute- ja tavoitekeskusteluissa, joissa jokainen 
saa tuoda omia koulutustarpeitaan esille ja vuoden mittaan valita yhtiön laajasta koulutusvalikoimasta tai mahdollisesti 
ulkopuolista koulutusta. Tämä sekä se, että henkilökunta saa valita omia osaamisalueitaan tukevia vastuualueita ja 
vaikuttaa työvuorosuunnitteluun edistää henkilöstön työhyvinvointia. Myös kaksi kertaa vuodessa pidettävät 
työhyvinvointipäivät yhdessä sovitun tekemisen ja seurustelun merkeissä lisää työhyvinvointia. 
Asetamme myös yhteisiä laadullisia tavoitteita, jotka saavutettuamme palkitsemme parhaan työntekijän. 
Tulos- ja tavoitekeskustelut käydään kerran vuodessa ja niissä arvoidaan yhdessä työntekijän osaamista ja 
kehittymistä. 
Sairauspaoissaolojen seuranta tapahtuu yhteistyössä työterveyden kanssa ja käytössä on.ns. varhaisen välittämisen 
malli, jossa toistuvista sairauspoissaoloista tulee esimiehelle ilmoitus työterveydestä ja työntekijän kanssa käydään 
keskustelu. Keskustelussa mietitään yhdessä onko työssä jotain sellaista mikä aiheuttaa poissaoloja ja miten niihin 
voidaan vaikuttaa. 
 

Toimitilat 

 
Mainiokoti Sofia ja Severi on 23 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Yksikkö koostuu kahdesta 
ryhmäkodista, joilla on omat ruokailu- ja oleskelutilat. 1-hengen huoneita on 15 kpl ja 2-hengen huoneita 4 kpl, 
joissakin huoneissa on parveke. 
Toimitilat sijaitsevat yhdessä tasossa. 
 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F03%20ORGANISAATIO%20JA%20VASTUUT%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6n%20perehdytys
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F03%20ORGANISAATIO%20JA%20VASTUUT%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6n%20perehdytys
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F03%20ORGANISAATIO%20JA%20VASTUUT%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6n%20perehdytys
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F03%20ORGANISAATIO%20JA%20VASTUUT%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6n%20perehdytys
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F11%20TURVALLISUUSOHJEISTUS%2FTietosuoja-%20ja%20tietoturvallisuus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F11%20TURVALLISUUSOHJEISTUS%2FTietosuoja-%20ja%20tietoturvallisuus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F11%20TURVALLISUUSOHJEISTUS%2FTietosuoja-%20ja%20tietoturvallisuus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F11%20TURVALLISUUSOHJEISTUS%2FTietosuoja-%20ja%20tietoturvallisuus
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Tilojen käytön periaatteet 

 

Asukkailla on oma 1- tai 2-hengen huone WC:llä. Huonekoot ovat 16m2 – 24m2. Huoneissa on vakiovarusteina 
sänky, patja ja yöpöytä, muuten asukas voi kalustaa huoneen mieleisekseen omilla huonekaluilla. 
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

 

Yksikön siivouksesta vastaa SOL Palvelut Oy ja liinavaatteiden toimituksesta  ja pesusta Vistan Pesula. 
 

Teknologiset ratkaisut (esim. kameravalvonta, paloturvallisuus, sähkölukot, lukitusjärjestelmät, hälytysjärjestelmät, 
vartiointi) 
 
Mehiläisessä kaikki potilaan hoitoon tai tarkkailuun välittömästi tai välillisesti käytettävät laitteet on kirjattu 
toimipistekohtaisiin laiterekistereihin. Laiterekisterit tullaan siirtämään kiinteistöhallintajärjestelmä Fatmaniin vuoden 
2019 aikana.  Rekisterissä tulee olla ajantasainen tieto laitteen huolto-, kalibrointi- ja validointihistoriasta sekä laitteen 
tunnistetiedot. Laitteet huolletaan ja kalibroidaan laitetoimittajan suositusten mukaisesti ja/tai vähintään vuosittain.   
 
 
Mainiokoti Sofiassa ja Severissä on sähkölukot ja automaattinen paloilmoitinjärjestelmä sekä sprinkleröinti. 
Paloilmoitinyksikkö sijaitsee hoitajien kansliassa. 
Yksikön laitteista on laiterekisteri, jossa laitten tunnustetiedot sekä merkinnät hulloista ja huollon suorittajasta. 
Laitteiden käyttöturvallisuusohjeet on koottu kansioon, joka löytyy hoitajien kansliasta. 
Laitteisiin perehdytyksestä vastaa fysioterapeutti ja esimies. 
 
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

Yksikössä on käytössä seuraavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet:  
 
 
15 sähkösänkyä 
1 seisomanostolaite 
1 nostolaite 
1 istumavaaka 
 
Huollosta vastaa Haltija Oy. 
 
Laitteet löytyvät yksikön laiterekisteristä. 
 
 
 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon 

asianmukainen toteutuminen? 

 
 
Yksikössä on käytettävissä sekä fysioterapeutti että toimintaterapeutti, jotka auttavat apuvälinearvioinneissa ja 
tarvittaessa myös hankinnoissa sekä ohjaavat apuvälineiden käytössä. He auttavat henkilökuntaa myös apuvälineiden 
huollon tarpeen arvioinneissa. Suurin osa asukkaiden tarvitsemista apuvälineistä tulee kaupungin apuvälineyksiköstä 
ja ne myös huolletaan siellä. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 
Fysioterapeutti  p. 050 4011 369 
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

 
 
Yksikön esimies luo jokaiselle työntekijälle omat käyttäjätunnukset potilastietojärjestelmään vain niihin osioihin, kuin 
hänen koulutuksensa sallii ja esimies myös poistaa käyttäjätunnukset heti työsuhteen päätyttyä. Jokainen työntekijä 
kirjaa vain omilla tunnuksillaan. 
Kun kyseessä on kunnan sijoittama asukas, niin kunta voi rekisterinpitäjänä haluta tietojen palautusta hoitosuhteen 
päätyttyä. 
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Asukastietojen lähettäminen sähköisesti tapahtuu aina myös salatun sähköpostin välityksellä, jotta sosiaalihuollon 
asiakastietojen salassapito toteutuu. 
 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä 
lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja 
viranomaismääräyksiä? 

 
 
Kaikki lähtee hyvästä perehdytyksestä ja työntekijä jo työsopimusta allekirjoittaessaan sitoutuu myös 
salassapitosopimukseen. Lisäksi perehdytykseen kuuluu myös tietosuoja- ja tietoturvakoulutus sekä tentti. 

Esimiehen tehtävä on seurata yksikössä asukaskirjausten laatua ja riittävyyttä. Tietosuojan toteutumista seurataan 
osana päivittäistä johtamista  (esim. tietokoneiden lukitus, tietojen arkistointi) ja väärinkäytöstä epäiltäessä voidaan 
tarkistaa tietojen käyttöön osallistuneet henkilöt järjestelmän lokiteidoista.  

 

Tietosuojavastaava: lääketieteellinen johtaja Jarmo Karpakka, jarmo.karpakka@mehilainen.fi 

 
 
Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet  www.tietosuoja.fi  
 
Mehiläisen hoivapalveluiden tietosuojaseloste:  
 
https://www.mehilainen.fi/rekisteriseloste/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste  
 
 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
(lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista:  
 
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf  
 
Ohje salatun sähköpostin käyttöön:  
 
https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/tietohallinto/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5DAE9811-BF41-
49C4-A313-
994EB71983CA%7D&file=Salatun%20s%C3%A4hk%C3%B6postin%20l%C3%A4hett%C3%A4minen.docx&action=d
efault&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1  
 
 
Säilytämme asukaskansiot lukollisessa tilassa ja huolehdimme, että asukaspapereita ei jää ulkopuolisten nähtäville 
esim. kanslian pöydälle. Sähköisiin asiakirjoihin pääsee vain omilla henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. 
Emme puhu asukkaan asioista muiden kuullen ja hoidamme kaikki hoitotoimenpiteet suljettujen ovien takana. Näin 
varmistamme, että yksikössämme toteutuu tietosuoja ja asukkaiden yksityisyyden suojaan liittyvä lainsäädäntö. 
 

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

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvä perehdytysohjeistus ja käytännöt löytyvät sähköisestä 
toiminnanohjausjärjestelmästä ja ne ovat osa työntekijän perehdytysohjelmaa, jonka kaikki työntekijät käyvät läpi. 
Moodlessa on koko henkilöstölle pakollinen tietosuojakoulutus ja tentti, jonka jokaisen rekrytoidun tulee käydä ja 
hyväksytysti suorittaa ensimmäisen kuukauden aikana. .  
 
 
Jo työsopimuksessa työntekijä allekirjoituksellaan sitoutuu salassapitoon ja henkilökohtaisten verkkotunusten 
saamisen edellytyksenä on käyttäjäsitoumuksen allekirjoittaminen. 
Tietoturva on osa perehdytystä ja työntekijät suorittavat tietosuojakoulutuksen ja tentin.  
Jokaisella työntekijällä on oikeus nähdä vain sellaisia asukkaita koskevia tietoja, joita hän työssään tarvitsee. 
Asukkaan hoitoon tai hoitoon liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä asukasasiakirjoja vain siinä laajuudessa 
kuin heidän tehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. 
 
Kaikki potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Ilman asukkaan kirjallista suostumusta ei saa antaa 
potilasasiakirjoihin sisältäviä tietoja sivullisille. Jos asukas ei kykene arvioimaan suostumuksensa merkitystä, saa 
tietoja antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelusuhteen päättymisen 
jälkeen. 

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

Kodinkansiossa kohdassa omavalvontasuunnitelma 
 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

 Kim Klemetti, tietosuoja@mehilainen.fi 

 

7. YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamisesta 

 
 
Asukkaille, omaisille sekä henkilökunnalle tehdään kolmen kuukauden välein tyytyväisyyskyselyt käyttäen 
tablettikyselyä. Tulokset analysoidaan ja luodaan yksikkökohtaiset laatuindeksit. Riskien ja vaarojen arviointi tehdään 
kerran vuodessa ja näistä molemmista nostetaan esille kehityskohteita.  
Laatuindeksissä on noussut esille asukkaiden kokema vaikutusmahdollisuuksien puute kodin asioihin ja läheisten 
mahdollisuus osallistua kodin arkeen. 
Asia nostetaan yhteiseen keskusteluun tulevassa omaisten illassa ja kuullaan omaisten ehdotuksia asian kehittämiseen.   

 

OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

Helsinki 9.6.2020 
 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
Yksikön esimies Riikka Rantaeskola 

LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUKSIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elämä, etiikka.  
 
Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  
 

- http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf  
 
STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja 
turvallisuusasiantuntijoille 
 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf  
 
THL (2017): Näkökulmia sosiaalihuollon palveluiden turvallisuuteen  

- https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134849/URN_ISBN_978-952-302-895-1.pdf?sequence=1  
 
THL raportteja (2011/54): Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa. Opastusta asiakastiedon käyttöön ja 
kirjaamiseen. 

- http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79866/d68ab232-88fc-4478-8c21-
91164a177a1a.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 
STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf  
 
STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten 
asumispalveluiden laatusuositus 
 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134849/URN_ISBN_978-952-302-895-1.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79866/d68ab232-88fc-4478-8c21-91164a177a1a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79866/d68ab232-88fc-4478-8c21-91164a177a1a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
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- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-
3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf 

 
Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. Opas sosiaali- 
ja terveydenhuollon organisaatiolle 
 

- http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-
organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf  

 
Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa 
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-
suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia 
 
Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:  

- Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030  
 
Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä: 

- Valviran määräys 4/2010:  
- http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf  

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

- Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-
jatietosuojaselosteet.html  
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