
  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 

 

 

 

  

VALMIUSSUUNNITELMA 

varautuminen häiriötilanteisiin ja tavanomaisiin 
poikkeusoloihin 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

YKSIKÖN PERUSTIEDOT: 

 
Yksikön nimi:  Mainiokoti Suvanto 
 
yksikön osoite:  Sammalojantie 2  
   90900 Kiiminki 
 
puhelinnumero:  0400-293478 
 
Vastuuhenkilö:  Hanna Karjalainen 
 
asiakasmäärä:  31 
 
henkilöstömäärä:  20 

 
 

LAATIMISPÄIVÄMÄÄRÄ:  3.10.2022 

 
HYVÄKSYNTÄ 

 
Alkuperäisen yksikön varautumissuunnitelman hyväksyy yksikönjohtaja yhdessä sijaintialueen 
palvelujohtajan kanssa. 
 
Hyväksymispäivämäärä:  25.10.2022      
 
Hyväksyjän allekirjoitus: ________________________________ 
nimen selvennys:  Hanna Karjalainen      
 

VARAUTUMISSUUNNITELMAN YLLÄPITO: 

 
Varautumissuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään tarpeen mukaan vuosittain. Tarkistaminen 
ja päivitys merkitään oheiseen taulukkoon ja kuitataan yksikön vastuuhenkilön toimesta. 
 

pvm tarkastus / päivitys kuittaus 

             

             

             

              

 
SUUNNITELMAN SÄILYTYS 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
Suunnitelma tallennetaan sähköiseen toiminnanohjausjärjestelmään, Mainionettiin yksikön 
omille sivuille ja tulostetaan yksikköön omaan viranomaiskansioon sähkökatkon varalta. 

 
VARAUTUMINEN 

 
Varautumisella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien 
mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa turvallisuustilanteissa. Varautumisen keinoja 
ovat valmiussuunnittelu, etukäteisvalmistelut ja valmiusharjoitukset. Materiaalinen 
varautuminen tarkoittaa varautumista materiaalien saatavuusongelmiin. Pelastuslain 
(468/2003) mukaan virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa 
toiminnassa velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, 
omaisuuden ja ympäristönsuojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin 
pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omalla toiminnalla kykenevät. Suunnitelmaan kirjataan, 
kuinka tilanteisiin varaudutaan ja toimintaohjeet niiden sattuessa.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut valmiussuunnitteluoppaan, joka löytyy liitteenä 
Mainionetin ”Turvallisuus – Palo- ja pelastussuunnitelmat ja turvallisuussuunnittelu” sivulta  
 
Varautumista edellytetään seuraavien tilanteiden osalta: 
 
1. Häiriötilanteet (esim. poikkeukselliset sääolosuhteet, luonnonkatastrofit, onnettomuudet, 
sähkö-, lämpö ja vesikatkokset, henkilöstön poissaolot, lakkotilanteet, häiriöt 
tietoturvallisuudessa, tavanomaiset tartuntatautiepidemiat, covid19-pandemia tms.) 
 
2. Poikkeusolot (esim. sota, sodan uhka, suuronnettomuus, valmiuslain mukainen 
tartuntatauti tms., jotka valmiuslain mukaan voidaan julistaa) 
 

 
SÄHKÖN-, LÄMMÖN- TAI VEDENJAKELUN KATKOS 

 
Toimintojen hoito sähkökatkoksen aikana, sähköllä toimivien koneiden listaus (joita ei pystytä 
korvaamaan) ja kuinka toteutetaan korvaavat toiminnot, esim. ruoanvalmistus, vedensaannin 
turvaaminen jne.) Jääkaapit ja pakastimet pystyvät säilyttämään tietyn aikaa kylmyytensä, 
mutta turhaa ovien aukomista tulisi välttää.  

 
Sähkökatkon yhteydessä soita Oulun Energian vikailmoitusnumeroon 08-55843222 tai virka-
ajan ulkopuolella 08-55843425. Ruuan lämmitykseen/ valmistukseen voidaan akuutissa 
tilanteessa käyttää ulkona kaasulla toimivaa grilliä. Palvelukodissa on taskulamppuja, 
paristoja varattu käytävällä olevaan toimistotarvikekaappiin, sähkökatkosten ajaksi. 
Poistumisvaloissa on varavirtalähde, jotka pitävät yksikössä yllä hieman valaistusta. 
Samoin palovaroittimissa ja paloilmoittimissa on varavirtalähde.  
 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

Tietoliikenne ja laitteet. Sähköinen kirjaaminen, hoitajilla on käytössään mobiilit 
kirjaamiseen, jolla pystytään takaamaan sähköinen kirjaaminen siihen asti, kun mobiileissa 
riittää virtaa. Sama pätee kannettaviin tietokoneisiin. Hoitajakutsujärjestelmät eivät toimi 
ilman sähköä, joten sähkökatkotilanteessa toteutetaan asukkaiden luona säännöllisesti 
toteutuvia kiertoja. Pääulko-ovessa on sähköinen lukko, jossa ei ole varavirtalähdettä, 
ovi avautuu sähkökatkon ajaksi, mikä huomioitava oven valvomisella sähkökatkon 
ajan. 
 
Avainten säilytykseen käytössä oleva sähköinen tallelokero toimii sähkökatkoksen 
ajan varavirtalähteellä tietyn aikaa. Tällöin otetaan kriittiset avaimet, kuten 
lääkehuoneen avaimet lääkevuorossa vastaavan hoitajan kantoon ja kirjaukset 
avainten luovutuksesta avainrekisteriin.  
 
Yksikössä ei ole elintoimintoja ylläpitäviä laitteita, kuten hengityskoneita, eikä kriittisesti 
sairaita asukkaita. Suurin osa asukkaiden sängyistä on sähkökäyttöisiä, joten korkeuden 
säätely ei onnistu ilman virranlähdettä.  
 
 
Myös vedenjakelu ja viemärien toiminta voivat häiriintyä sähkökatkoksen aikana.  
 
Pitkän sähkökatkoksen aikana yksikön lämpötila voi laskea kriittisen alhaiseksi 
talvikuukausina.  THL:n ohjeistuksen mukaisesti, huonelämpötilan laskiessa alle 12-
asteeseen, asiakkaat tulee evakuoida lämpimimpiin tiloihin. Laajemman evakuoinnin 
järjestää pelastuslaitos  
 
Häiriö veden jakelussa: soita Oulun Vesi, veden jakelun vikailmoitusnumeroon: 08-5584800 
virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella päivystysnumeroon 044-703 3800. Lähin 
pohjavesiposti, puhtaan veden noutamiseen on osoitteessa Vesalanmäentie, 90620 Oulu, 
mutta yleisesti Oulun vesi pyrkii toimittamaan veden jakelun häiriötilanteissa 
vesisäiliöitä häiriöalueille.  

 
TARTUNTATAUTIEPIDEMIAT 

 
Tartuntatautien ehkäisemiseksi noudatamme PPSHP:n ohjeistuksia ja Oulun kaupungin 
alueellisia koronaohjeistuksia.  

• käsien saippuapesu 
• korujen ja rakennekynsien käytön mahdolliset rajoitteet 
• tartuntapintojen (ovet, kahvat, tuolit, katkaisimet, hanat) tehokas puhtaanapito 
• tarvittaessa suojakäsineiden käyttö epidemioiden ehkäisemiseksi 

 
Epidemiatilanteessa noudatamme viranomaiselta saamiamme ohjeita. Suojavarusteita 
(suojatakit, visiirit ja käsineitä löytyy suojatarvikevarastosta, eri suojautumiseen löytyy 
kuvalliset pukeutumisohjeet) 

 
 



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
ASIAKASTIETOJEN KIRJAAMINEN JA TIETOJEN SAANTI POIKKEUSTILANTEESSA 

Asukkaiden lääkelistat ovat tulostettuina ryhmäkotien lääkelistakansiossa, johon päivitetään 
aina uusi lääkelista lääkemuutoksen yhteydessä. Ryhmäkodeissa on asukkaan vessan lukitun 
kaapin ovessa sisäpuolella lyhyt kuvaus asukkaan toimintakyvystä sekä avuntarpeesta. 
 
Pitkien sähkökatkosten yhteydessä, jolloin kirjaaminen ei ole mahdollista 
asiakastietojärjestelmään, tapahtuu asiakastietojen kirjaaminen poikkeuksellisesti käsin ja 
siirretään kirjaukset asiakastietojärjestelmään, välittömästi, kun se on mahdollista. 

 
TOIMINNAN VARMISTAMINEN POIKKEUSTILANTEESSA 

 
Mainiokoti Sulka toimittaa yksikköön ruoat, poikkeustilanteessa ruokaa voidaan tarvittaessa 
käydä ostamassa paikallisesta K-kaupasta, mikäli poikkeustilanne sen sallii.  
 
Tulipalotilanteessa palokunta on paikalla 3 minuutissa, jotka ottavat johdon haltuun. 
Jokaisella asukkaalla on sängyssä palolakana, jolla asukas voidaan tarvittaessa siirtää pois 
paloalueelta. Asukkaat evakuoidaan ensisijaisesti palo-oven taakse odottamaan lisäohjeita. 
Talon sisäpihalla on evakuointialue ja väestönsuoja, joka voidaan ottaa käyttöön vakavassa 
poikkeustilassa. Tilasta löytyy joditabletit. Tarvittaessa järjestetään yöpyminen muualta, 
Mainiokoti Siiri tai vaihtoehtoisesti hotelli.  

 

HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT POIKKEUSTILANTEET 

Mainiokoti Suvannossa on sijaisten käyttöön oma sijaisrinki, sekä tarvittaessa 
vuokratyöntekijöitä. Lisäksi tarvittaessa henkilökuntaa voidaan siirtää työskentelemään 
Suvannossa muista Mainiokotien yksiköistä 
 
Jokaiseen vuoroon pyritään löytämään korvaava työntekijä, jos tämä ei onnistu. Työt 
suunnitellaan ryhmäkotien kesken yhteistyössä, niin että asukasturvallisuus säilyy. Vuoroissa 
tehdään tällöin välttämättömät työt, kuten asukkaiden perushoidosta huolehtiminen, 
lääkehoito ja ruokailu. 

 
 
JOHTAMINEN HÄIRIÖTILANTEESSA 

 
Yksikön johtaja vastaa toiminnasta häiriötilanteessa. Hänellä on apuna palvelualuejohtaja 
sekä tarvittaessa liiketoimintajohtaja. Häiriötilanteessa päätöksenteon tulee tapahtua 
nopeasti ja harkiten. Yksikön johtajan ja palvelujohtajan tavoittaa myös virka-ajan 
ulkopuolella. 
 

 
HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA PEREHDYTYS  



  
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
Jokainen työntekijä käy perehdytysvaiheessa turvallisuuskävelyn työsuojeluvaltuutetun 
kanssa, jossa katsotaan poistumistiet, sammutuskalusto, IV-järjestelmän sekä veden ja 
sähkön hätäkatkaisu ja muut kiinteistössä olevat tilat. Turvallisuuskävelyitä toistetaan tämän 
jälkeen määräajoin.  
 
Alkusammutus- ja poistumisharjoitukset toteutetaan vuosittain Oulu- Koillismaan 
pelastuslaitoksen toimesta ja poistumisharjoituksia toteutetaan sen lisäksi yksikön sisällä 
palavereiden yhteydessä säännöllisesti. 
 
Molemmista ryhmäkodeista löytyy käsisammutin sekä palolakana.  
 
Yleinen turvallisuusohje löytyy pääsisäänkäynnin yhteydestä, henkilökunnan toimiston 
ilmoitustaululta sekä palo- ja pelastussuunnitelmasta. Valmiussuunnitelman liitteenä 
toimintaohjeet häiriötilanteisiin.  

       
 
 
 

 
Paikka ja aika Kiiminki 25.10.2022 

 

Allekirjoitus  

 

Hanna Karjalainen, Yksikön johtaja 
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