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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 

 
Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 
Nimi: Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 2099743-4 

 

 
 
Kunnan nimi: Kaarina 
 

Kuntayhtymän nimi: Varsinais-Suomi 

 
Sote -alueen nimi:       

 
Toimintayksikön nimi 
Villa Timantti 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Littoistenjärventie 2,20660 Littoinen  

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
Tehostettu palveluasuminen, ikääntyneet. Asukaspaikkoja 36 
 

Toimintayksikön katuosoite 
Littoistenjärventie 2 
 

Postinumero 
20660 
 

Postitoimipaikka 
Littoinen 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Marja Sairanen 
 

Puhelin 
0401256152 
 

Sähköposti 
marja.sairanen@meainiokodit.fi 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 
3.1.2018 
 

Palvelu, johon lupa on myönnetty 
Tehostettu palveluasuminen-ikäihmiset 
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 
11.4.2017 
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 
12.2.2008 
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Hoitajakutsujärjestelmä; Hoitajakutsu.fi 
Ateriapalvelut: Ateriaali Oy 
Ruokatarviketilaukset: Meira Nova OY 
Apteekki (lääketilaukset ja lääketoimitukset): Kaarinan apteekki 
Kiinteistöhuoltopalvelut: Lassila & Tikanoja 
Pyykkihuolto: Comforta 
Siivous: SOL Siivouspalvelut Oy 
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 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
Toiminta-ajatus 
 
Mainiokoti Timantti tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista ikääntyneille, jotka iän tai sairauden 
mukanaan tuomien rajoitteiden vuoksi tarvitsevat päivittäisissä toiminnoissaan ympärivuorokautista hoivaa ja 
huolenpitoa. Mainiokoti Timantin toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukasta palveluasumista huomioiden asukkaan 
yksilölliset toiveet ja tarpeet. 
 
Mainiokoti Timantin henkilökunta on sitoutunut tuottamaan asukkaille sekä fyysisesti ja henkisesti hyvää, yksilöllistä ja 
laadukasta hoivaa. Tavoitteenamme on luoda asukkaillemme yksilöllinen, yhteisöllinen ja elämyksellinen elämä. 
Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhteistyössä hänen ja hänen läheistensä kanssa yksilöllinen kuntouttava 
hoitosuunnitelma, jota seurataan, arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. Kehitämme jatkuvasti työmme sisältöä ja 
arvioimme asukkaiden toimintakykyä eri mittareilla. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

• Tavoitteenamme on luoda asukkaillemme yksilöllinen, yhteisöllinen ja elämyksellinen elämä 

• Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhteistyössä hänen ja hänen läheisensä kanssa yksilöllinen kuntouttava 
hoitosuunnitelma, jota seurataan, arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti 

• Kehitämme jatkuvasti työmme sisältöä ja arvioimme asukkaiden toimintakyvyn edistymistä eri mittareilla 
 
 
Hoiva Mehiläisen arvot ja toimintaperiaatteet: 
 
Hoivapalveluiden tavoitteena on parhaita käytäntöjä hyödyntämällä mahdollistaa asiakkaiden ihmisläheinen elämä  

 
Motto: Emme voi nuorentaa emmekä parantaa asiakkaitamme, mutta voimme tehdä heidän arjestaan arvokkaan, 
iloisen ja oman näköisen.   
 
 
Mehiläisen arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Mehiläisen toimintaa ohjaavat arvot, jotka muodostuvat neljästä arvoparista: 
 
Tieto ja Taito 
 

• Mehiläinen on vahvasti sitoutunut korkeaan ammatilliseen osaamiseen. Henkilöstön osaamisesta ja 
ammattitaidosta huolehtiminen alkaa rekrytointiprosessista ja jatkuen henkilöstön kouluttamiseen, 
kehittymiseen ja säännölliseen osaamisen ja kehitystarpeiden arviointiin, esimiestyön ja johtamisen 
kehittämistä unohtamatta 

• Hoiva Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:ssä sovelletaan toimiviksi koettuja ja tutkittuja menetelmiä ja meillä on 
sertifioitu laatujärjestelmä ISO/DIS 9001 ja 14001 mukaisesti.  Laadun arviointi ja kehittäminen on jatkuvaa 

 
Jaamme Mainiokoti Timantissa keskenämme tietoa ja osaamista sekä saveltamme osaamista työssä. Emme tee 
mitään jollei ole varma, kysymme ja avustamme toisiamme. otamme selvää asioista. Tiimivastaava valvoo, tuleeko 
annetut tehtävät hoidetuksi ja muistuttaa asiasta tarvittaessa.  
 
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 asukkaan vointi ja toimintakyvyn muutokset dokumentoidaan ja 
muutoksista tiedotetaan aktiivisesti. Kannustamme asukkaidemme vastuun ottamiseen omasta elämästään 
ja toiminnastaan ja rohkaisemme mahdollisimman suureen omatoimisuuteen.   

  
Jokainen on vastuussa asiakkaidemme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Olemme kohteliaita ja tervehdimme. 
Kunnoittamme asukkaita, läheisiä työkavereita ja yhteistyökumppaneita.  
 
Kumppanuus ja yrittäminen 
 

• Toimintamme rakentuu yhteistyölle asiakkaiden, heidän läheisten ja palvelun tilaajan kanssa.  
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Palveluita suunnitellaan ja kehitetään yhdessä kaikkien hoivaan osallistujien kanssa. Hyödynnämme 
aktiivisesti ympäristön palveluita ja toimintamahdollisuuksia tuomaan lisäarvoa asiakkaittemme arkeen.  
 

• Luomme ja ylläpidämme yhteishenkeä ja teemme hyvillä mielin töitä yhdessä, yhteisen tavoitteen ja korkean 
asiakastyytyväisyyden eteen. 

 
Jokaisella työntekijällä on vastuu verkostoitumisesta mm. yhteydenpito asiakkaiden läheisten kanssa. Ylläpidämme 
työyhteisön hyvää henkeä keskustelemalla tiimipalaverissa. Teemme työtä hyvällä mielin yhteisten tavoitteiden ja 
korkean asiakastyytyväisyyden eteen.  

 
 
Kasvu ja Kehittäminen 
 

• Kasvu ja kehitys tarkoittaa Mehiläisessä myös muita, kun taloudellisia tavoitteita. 

• kasvu ja kehitys tarkoittaa muun muassa jatkuvaa uusien ja parempien toimintamallien etsimistä, jotta voimme 
entistä paremmin vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin. Palautteen hyödyntämistä, yhteistyötä 
tilaajan kanssa, henkilöstön toiminnan tehokkuutta ja ammattilaisten /työryhmien henkilökohtaista kasvua ja 
kehitystä.  
 

Olemme valmiita kehittämään itseämme ja kodin toimintaamme. Olemme avoimia ja ennakkoluulottomia uudelle. 
Haluamme tarjota asukkaille parasta palvelua ja olla paras hoivakoti, johon halutaan tulla.  
 
Teemme asioinnin kanssamme helpoksi, palvelemme kokonaisvaltaisesti ja kohtaamme jokaisen asiakkaan 
yksilöllisesti. 
 
Tutustumme asukkaisiin ja heidän elämänkertaansa, jotta osamme tarjota mielekästä tekemistä. Mietimme miten 
ohjamme kutakin asukasta. Pyrimme aina siihen, että asukas kokeilee itse oman toimintakykynsä rajoissa. Otamme 
huomioon asukkaiden tottumukset ja tavat. Tiimivastaava huomioi nämä päivää suunnitellessa. Pyrimme tarjoamaan 
asukkaillemme omanäköistä elämää, jokainen saa olla oma itsensä ja tehdä mielekkäitä asioita.  
 

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

 

 3 RISKINHALLINTA (4.1.3) 
Säännöllisellä vaarojen kartoituksella selvitetään palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia liittyen toimintaan, 
asiakkaisiin, henkilökuntaan ja ympäristöön.  Yksikön työolosuhteita, työn kuormittavuustekijöitä ja mahdollisia 
vaaratekijöitä sekä sisällä että ulkona tarkastellaan säännöllisten turvallisuuskävelyjen avulla. Tavoitteena on 
epäkohtien, vaaratilanteiden ja tapaturmien ennaltaehkäisy sekä työstä johtuvan kuormituksen vähentäminen.   
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat  
 
Olemme sopineet toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. Henkilökunta tuo ilmi havaitsemansa 
epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit, jotka eivät kuulu tavanomaiseen hyvin sujuvaan arkeen Haipro- 
haittatapahtumaohjelman kautta. Haipro- ohjelmaa käytetään asiakas – ja työturvallisuuden näkökulmasta.  Haipro- 
ohjelmaan tehdyt ilmoitukset antavat hyvän mittarin säännöllisesti tapahtuvaan riskien ja poikkeamien arviointiin, joka 
tehdään henkilöstön kanssa.   
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Kaikki toiminnan ja turvallisuuden poikkeamat käsitellään yksikön yhteistoimintapalavereissa lähiesimiehen johdolla ja 
kirjataan muistioon, käsittelyn yhteydessä pureudutaan syyhyn, joka poikkeaman on saanut aikaan, jotta opittaisiin 
ennaltaehkäisemään niiden uudelleen esiintymisen.  
  
Riskinhallinnan työnjako 
Mainiokoti Timantin omavalvonnan ohjeistaminen, järjestäminen ja turvallisuusasioita tiedottaminen on yksikön johtajan 
vastuulla. Työntekijöillä on vastuu huolehtia tiedonsaannista ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä ja toimintatapojen 
muutoksista. Yksikön johtaja yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa tiedottaa henkilöstöä viikoittaisessa 
tiimipalaverissa, joista laaditaan muistiot. Ne lähetetään työntekijöille sähköisesti. Työntekijällä on velvollisuus lukea 
muistio, jos hän ei ole ollut paikalla palaverissa. Lisäksi tiedotuskanavana käytetään sähköpostia. Henkilöstön tulee 
lukea työsähköpostinsa työvuorossa ollessaan. Päävastuu riskienhallinnasta on Villa Timantin yksikön johtajalla. 
Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta 
parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Asukkaat ja läheiset osallistuvat ilmoittamalla havaitsemansa epäkohdat 
henkilökunnalle, jotka vievät asian sovitusti eteenpäin ensisijaisesti yksikön johtajalle. Läheiset ilmoittavat epäkohdat 
sähköpostiviestillä tai soittamalla. Villa Timantissa selvitetään vaaroja turvallisuuskävelyllä neljästi vuodessa 
työsuojeluvaltuutetun toimesta. 
 
Mukana voi olla henkilökunnan jäseniä oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Toimitilojen tarkastukset, vaarojen 
kartoitukset ja työpaikkaselvitykset antavat lisätietoa toimintaympäristön mahdollisista riskeistä. Säännöllisellä vaarojen 
kartoituksella selvitetään palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia liittyen toimintaan, asukkaisiin, 
henkilökuntaan ja ympäristöön. Vaarojen selvittäminen ja arviointi on arkityön havainnointia. Villa Timantissa on nimetty 
vastuuhenkilö, jonka tehtäväkuvaan on määritelty turvallisuuteen liittyvien asioiden hoitaminen.  
 
 
 

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 
 
Arvioimme ja seuraamme toimintaamme jatkuvasti hallitaksemme riskit ja parantaaksemme turvallisuutta. Olemme 
halunneet kehittää työturvallisuutta ja tehneet ohjeet haasteellisen muistisairaan kohtaamisesta.  
Toimintaohjeet poikkeustilanteiden varalle löytyy Mehinetistä. Lääkehoidon riskit liittyvät riskilääkkeen määräämiseen, 
kirjauksiin, annosteluun, käsittelyyn, säilytykseen tai käyttökuntoon saattamiseen. Lääkehoitosuunnitelmassa on arvoitu 
nämä riskit. 
 

 
 
 
 
 

 
Riskien käsitteleminen 
 
Mainiokoti Timantissa kirjataan ohjeistusten mukaisesti kaikki haittatapahtumat ja läheltä piti tilanteet myös tapahtumat, 
joissa ei ole toimittu sovitun mukaisesti. Ilmoitukset käsitellään lääkehoidosta vastaavan sairaanhoitajan ja 
työsuojeluvaltuutetun johdolla. Välittömiä toimenpiteitä vaativat ilmoitukset käsitellään mahdollisimman pikaisesti. 
Tarvittaessa ilmoitukset käsitellään myös asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.  
  
Haittatapahtumien, poikkeamien ja ”läheltä piti” -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja 
raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta 
työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon tietoon. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä 
keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa läheisten kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia 
aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai läheistä informoidaan korvausten hakemisesta. 
 
 
 
 
Korjaavat toimenpiteet 
 
Mainiokoti Timantissa määritellään yhdessä koko henkilöstön kanssa korjaavat toimenpiteet, tapahtuman mukaan, joilla 
estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja 
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tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi.  Haittatapahtumien käsittelyssä etsitään prosessivirheitä. 
Samalla pyritään löytämään ratkaisuja, jotka ehkäisevät riskitilanteiden ja poikkeamien uusiutumista. Tavoitteena on 
muuttaa työprosessia ja ohjeistaa se uudelleen siten, että jatkossa poikkeamilta vältytään. Tällöin laaditaan 
toimintaohje, korjaavat toimenpiteet ja nimetään asiaa hoitava vastuuhenkilö sekä määritetään aikataulu.  
 
 
 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
 
Yksikön johtaja Aire Kapanen, tiimivastaava Isa Suojanen ja yksikön henkilökunta. 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
Aire Kapanen, 044 720 2461, aire.kapanen@mehilainen.fi 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä 
muutoksia, kuitenkin vähintään vuosittain. 
Henkilökunta on velvollinen ilmoittamaan omavalvonnasta vastaavalle henkilölle, jos havaitsevat päivittämistarpeita. 
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa ja vähintään vuosittain. Päivityksen osallistuu koko henkilökunta 
yhdessä. 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävänä Mainiokoti Timantissa siten, että siihen voi helposti 
ja ilman erillistä pyyntöä tutustua, kodin kansiossa ja Mainiokoti Timantin internetsivuilla osoitteessa 
 
https://www.hoivamehilainen.fi/villa-timantti 
 
 
 
 

 

 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

4.2.1 Palvelutarpeen arviointi 
 
 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 
Kunnan sijoittaessa asiakkaan, palvelutarpeen arvioinnin suorittaa aina kunta. Asumispalveluyksikön palvelutarpeen 
arvioinnissa ja hyvinvointi- ja kuntoutussuunnitelman teossa käytetään mittareina mm. RAI, MMSE. Näiden pohjalta 
määritellään asiakkaalle hoito- ja kuntoutussuunnitelma, joka päivitetään vähintään kahdesti vuodessa yhteistyössä 
asiakkaan ja omaisen kanssa. 
Kuntien sääntökirjat määräävät palvelun ja hoidon tasoa. 
 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
 
Palvelutarpeen arviointiin osallistuu asiakkaan lisäksi hänen suostumuksellaan omainen / läheinen tai laillinen edustaja, 
mahdollinen hoitava taho sekä sijoittavan kunnan edustaja, jos asiakas tulee kunnan sijoittamana. Asiakkaalle / 
omaiselle suositellaan tutustumiskäyntiä kotiimme ennen muuttoa. 

https://www.hoivamehilainen.fi/villa-timantti
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Hoito- ja kuntoutussuunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan ja omaisen kanssa ja ne päivitetään tarpeen mukaan, 
kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa. 
 

 
 

Miten hoito- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 
Hoito- ja kuntoutussuunnitelma tehdään viimeistään kuukauden kuluessa asiakkaan muutosta ja päivitetään vähintään 
puolivuosittain tai asiakkaan hoidon tarpeen muuttuessa. Hyvinvointi- ja kuntoutussuunnitelmaan kirjataan 
asiakkaanomat toiveet ja sen lähtökohtana ovat aina asiakkaan vahvuudet ja jäljellä olevat voimavarat. Suunnitelmaan 
kuvataan asiakkaan kanssa yhdessä sovitut tavoitteet sekä konkreettiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Hyvinvointi- ja kuntoutumissuunnitelman toteuttamiseksi seurataan jatkuvasti ja sen dokumentointi on osa päivittäistä 
kirjaamista. Lisäksi suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. 
 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
 
Asiakkaan omahoitaja tiedottaa henkilöstölle hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja siihen tehdyt muutokset 
 

4.2.2 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. 
Henkilökohtainenvapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahtovapauttaan ja 
itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta ha tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.  
 
Asiakkaan itsemääräämisoikeuden tai muiden perusoikeuksien rajoittamista voidaan käyttää vain, jos asiakkaalta 
puuttuu kyky päättää hoidostaan tai ymmärtää tekojensa seurauksia, ja jos hän tästä johtuvalla käyttäytymisellään 
uhkaa vaarantaa vakavasti oman terveytensä tai turvallisuutensa tai muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden. 
Myös omaisuudelle aiheuttava merkittävän vahingon estäminen voi jossakin tilanteissa mahdollistaa rajoitteiden 
käyttämisen. Tärkeä on arvioida, miten voidaan ennaltaehkäistä tilanteita, joissa rajoitteiden käyttöä joudutaan 
harkitsemaan. 
 
Edellytyksenä rajoitteiden käytölle on, että muita keinoja on jo kokeiltu, mutta ne ovat todetturiittämättömäksi tai ettei 
suojattavan edun turvaamiseksi ole käytettävissä muita keinoja. Rajoittavat toimenpiteet suoritetaan aina 
mahdollisimman turvallisesti ja asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen ja vain sen aikaa, kun on välttämätöntä. Jos asiakas 
kykenee päättämään hoidostaan ja ymmärtämään tekojensa seuraukset, on hänellä oikeus tehdä omaa terveyttään tai 
turvallisuuttaan vaarantaviakin ratkaisuja. Jos rajoittavia toimenpiteitä joudutaan harkitsemaan, konsultoidaan aina 
lääkäriä. Lääkäri voi antaa luvan käyttää rajoittamistoimenpidettä ja sen suorittaneesta henkilöstä, käytetystä 
rajoitustoimenpiteestä, sen perusteesta ja kestosta. 
 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, 
vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen 
elämään? 
 
Mainiokoti Timantissa noudatetaan asiaa koskevia lakeja ja asetuksia ja käytännöt perustuvat eettisesti kestävään ja 
asiakkaita kunnioittavaan toimintatapaan, sekä Mehiläisen arvoihin. Lisäksi huomioidaan yksilölliset erityistarpeet ja 
toiveet. Mahdollisista kulunrajoituksista sovitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja ne perustuvat lääketieteelliseen 
arvioon ja ovat aina turvallisuusperusteisia. Rajoitustoimenpiteitä käytetään Mainiokoti Timantissa, jos asiakkaan 
turvallisuus niin vaatii. Rajoitustoimen käyttöönotto vaatii aina määräaikaisen lääkärin luvan ja sitä pitää arvioida 
vähintään kolmen kuukauden välein. Rajoitustoimenpide puretaan, jos asiakkaan turvallisuus ei enää vaadi ko. 
toimenpiteettä.  Rajoitustoimin käyttöönotosta pyritään keskustelemaan myös aina läheisten kanssa ennen päätöksen 
tekoa. Päätöksen tekee kuitenkin lääkäri saamien tietojen pohjalta. Villa timantin sairaanhoitajat konsultoivat näissä 
tilanteissa aina Kaarinan terveyskeskuslääkäriä. Mainiokoti Timantti käyttää Kaarinan terveyskeskuspalveluja.  
 
Mainiokoti Timantin ulko-ovet ovat lukossa. Mainiokoti Timantin asiakkaina on myös muistisairaita henkilöitä, joiden 
fyysinen toimintakyky on säilynyt hyvänä, ja he kävelevät mielellään ulos ovesta, jos se on mahdollista. 
Lukitusjärjestelmä on varustettu automaattisella ohjauksella mm. palohälytyksen sattuessa. Tällöin ovet avautuvat 
lukosta välittömästi. Järjestelmä testataan kuukausittain L&T toimesta yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.  
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Mainiokoti Timantin hoitotyössä hyödynnetään etukäteen kerättyjä historiatietoja ja mahdollistetaan siten omannäköisen 
elämän jatkuminen niin pitkälti kuin se on mahdollista. Asiakas päättää itse mm. omasta päivärytmistään, vaatteistaan 
mihin haluaa pukeutua, oman huoneen sisustuksesta ja käytöstä, hygieniatarvikkeistaan ja muista henkilökohtaisista 
tarvikkeistaan ja tavaroistaan. Asiakkaalla on käytössään oma huone ja saniteettitilat, jotka mahdollistavat asiakkaan 
yksityisyyden suojan hoitotoimenpiteiden yhteydessä.  Mainiokoti Timantissa ei ole rajattu vierailuaikoja, ja mm. 
saattohoitotilanteessa mahdollistetaan läheisten yöpyminen Mainiokoti Timantissa. 
 
     

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 
 
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 fyysisien 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. 
 
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 riittämättömiksi tai ettei 
suojattavan edun turvaamiseksi ole käytettävissä muita keinoja. Rajoittavat toimenpiteet suoritetaan aina 
mahdollisimman turvallisesti ja asukkaan ihmisarvoa kunnioittaen ja vain sen aikaa, kun on välttämätöntä. Jos asiakas 
kykenee päättämään hoidostaan ja ymmärtämään tekojensa seuraukset, on hänellä oikeus tehdä omaa terveyttään tai 
turvallisuuttaan vaarantaviakin ratkaisuja. 
 
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. 
 
Mainiokoti Timantissa on käytössä lääkärin luvalla sängynlaita ja haaravyön käyttö. Käyttöä arvioidaan jatkuvasti ja 
tehdään kirjaukset asiakastietojärjestelmään. Asiakirjoihin tehdään merkinnät rajoitustoimenpiteet päättäneestä ja sen 
suorittaneesta henkilöstä, käytetystä rajoitustoimenpiteisestä, sen perusteesta ja kestosta.  
 
Tartuntatautitilanteesta johtuvissa tilanteissa noudatetaan viranomaisten kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta. 
 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 
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 yrityskulttuuri, joka pyrkii jatkuvaan kehitykseen. 
 
Jas asiakasta on Villa Timantissa kohdeltu epäasiallisesti ja loukkaavasti henkilökunnan toimesta, on henkilökunnalla 
asiasta ilmoitusvelvollisuus yksikön johtajalle. Asiakkailla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle. 
Tarvittaessa avustetaan asiakasta ilmoituksen tekemisessä. Mainiokoti Timantissa on olemassa ohjeet 
muistutusmenettelystä ja asukasta ohjeistetaan ja autetaan saamaan apua muistutuksen laatimisessa. Kaikki tilanteet 
käsitellään yhdessä yksikön johtajan kanssa ja tiimipalaverissa. Niistä tehdään aina myös poikkeamailmoitus. 
Korjaustoimenpiteet määritellään ja näiden toteutuksesta vastaa tiimivastaava yksikön johtajalle sovitussa aikataulussa.  
 
 
 
 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, 
jos epäasiallista kohtelua havaitaan?  
 
Työntekijät ovat jo työsopimusta allekirjoittaessaan sitoutuneet Mehiläisen arvopohjaan ja toiminnan periaatteisiin. 
Asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti, inhimillisesti ja empaattisesti riippumatta asiakkaan taustoista, 
sosioekonomisesta asemasta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai elämänkatsomuksesta.  

 
 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema 
epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?  
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Asiakkaan kokemus epäasiallisesta kohtelusta käydään läpi keskustellen pohjaten keskustelu tilanteesta tehtyihin 
kirjauksiin ja Haipro ilmoitukseen. Ensisijaisesti tapahtunut epäasiallinen kohtelu käydään läpi työntekijän ja esimiehen 
välillä.  
 

 
 

4.2.3 Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
Mainiokoti Timantin asukkaiden ja heidän perheidensä ja läheisten huomioon ottaminen on olennainen osa 
hoivapalvelun sisällön, laadun, asukasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat 
tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asukkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön 
yksikön kehittämisessä.  Asiakasryhmiltä, läheisiltä, kunnan asumispalvelujen koordinaattorilta, yhteistyökumppaneilta 
kerätään palautetta asiakaskyselyillä. Asiakaan kokemus omaan hoivaan ja yhteisöön toimintaan vaikuttamisesta on 
yksi toiminnan kehittämisen avainmuuttujista myös Mainiokoti Timantissa. Kyselyiden tulokset huomioidaan 
omavalvonnan kehittämisessä ja arjen toiminnan kehittämisessä. Mainiokoti Timantissa pidetään viikoittain talon 
asukaskokous, jossa asukaat pääsevät vaikuttamaan talon tapahtumiin ja toimintaan. 
 
 

Palautteen kerääminen 
 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? 
Miten asiakaspalautetta kerätään? 
 
Läheisillä on mahdollisuus antaa palautetta hoivamehilainen.fi sivuston kautta tai suoraan yksikön johtajalle tai 
tiimivastaavalle soittamalla tai sähköpostilla. Läheisiä kannustetaan antamaan palautetta ja aktiivinen yhteistyö 
läheisten kanssa rohkaisee antamaan suoraa palautetta. 
 
Mehiläisen hoivapalveluiden laatua mitataan säännöllisesti toteutettavalla laatuindeksikyselyllä. Kyselyssä on omat 
kysymyssarjat läheiselle, asukkaalle sekä henkilökunnalle. Laatuindeksi perustuu Mehiläisen laatulupauksiin, joita on 
viisi: 1) yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki, 2) turvallisuus, 3) oma viihtyisä koti, 4) yhteisöllisyys ja osallisuus ja 5) maukas 
ruoka. Näistä osa-alueista muodostuu jokaiselle kodille reaaliaikaisesti päivittyvä laatuindeksi. 
 
Jos laatuindeksikyselyyn vastannut on ollut huomattavan kriittinen, järjestelmä antaa palvelutasohälytyksen, joka 
menee tiedoksi yksikön esimiehelle, laatuorganisaatioon ja liiketoimintajohdolle. Palvelutasohälytys käynnistää 

välittömät toimenpiteet asiantilan korjaamiseksi. 
Villa timantissa kerätään asukkailta, omaisilta ja läheisiltä palautteita ja kehitysehdotuksia erilaisin keinoin; arjessa, 
tapahtumien jälkeen ja /tai yksilöllisissä keskusteluissa kysytään mm. miten hyvin olemme onnistuneet ja mitä asioita 
tulisi kehittää. Palautteet voi antaa joko suullisina tai kirjallisina esimerkiksi yrityksen nettisivujen kautta tai sähköpostitse 
suoraan Mainiokoti Timantin johtajalle ja/tai tiimivastaavalle. Palautteiden osalta Mehiläisessä on otettu käyttöön uusi 
jatkuvan palautteen mahdollistava sovellus, jota voidaan käyttää älypuhelimilla. Sillä kerätään palautetta ympäri vuoden 
sekä asiakkailta, omaisilta että henkilökunnalta. Asiakkaiden läheisiä kannustetaan osallistumaan asukkaiden 
virkistystoiminnan kehittämiseen yhdessä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Kun yhteistyö läheisten kanssa on 
tiivistä ja läheistä, palautteen antaminenkin mahdollistuu eri tavalla ja tulee avoimemmaksi. 
 
Kaarinan kaupunki tekee puolivuosittain oman asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyn. Villa Timantissa pidetään 
viikoittain myös talon asukaskokoukset. Näistä kokouksista tehdään muistiot, jotka käsitellään viikkopalaverissa. Näin 
asukkaiden ehdotukset ja toiveet tulevat osaksi arkea ja toimintaa muokkautuu asukkaiden näköiseksi.    

 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 
Kaikki saadut asiakaspalautteet dokumentoidaan toimintayksikössä olemassa olevien ohjeiden mukaisesti. Palautteen 
antaja voi olla palvelun käyttäjä (asukas, kuntoutuja), omainen / läheinen, sidosryhmän työntekijä tai muu yhteistyötaho. 
Asiakaspalautteet dokumentoidaan asiakastietojärjestelmän kautta. Palautteet käsitellään henkilöstökokouksissa. 
Palautteita ja tyytyväisyyskyselyitä hyödynnetään myös toimintasuunnitelmien laadinnassa.  
 
Tyytyväisyyskyselyjen tulokset käydään yksiköittäin läpi ja vedetään yhteen koko liiketoimintalinjan tasolla. Yksiköitten 
tulokset käydään läpi henkilöstöpalavereissa ja yhteisökokouksissa yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkailta kerätään 
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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 
 

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva 
  

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 
Mainiokoti Timantin johtaja Aire Kapanen 
puh. 0447202461 
aire.kapanen@mehilainen.fi 

 
 
 

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 
 
Sosiaaliasiamiehenä toimii  
Kati Lammi, OTM 

  
Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse 050 559 0765 puhelinaikoina: ma klo 12-14 ja ti-to klo 9-11, pe ei 
puhelinaikaa. Ei yhteydenottoja tekstiviesti- tai muita pikaviestejä käyttäen, eikä Vasson muiden puhelinnumeroiden 
kautta. 
Postiosoite on  
Oy Vasso Ab/sosiaaliasiamies, Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 4. krs., 20100 Turku. 
http://vasso.fi/sosiaaliasiamies/ 
 
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 

Sosiaaliasiamies voi epäkohtia ja puutteita havaitessaan saattaa asian suoraan sosiaalilautakunnan tai 
aluehallintoviraston tietoisuuteen toimenpiteitä varten. 
 
Mehiläisen potilasasiamiehenä toimi Marianne Rainio 
marianne. rainio@mehiölainen.fi 
 
 

c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista 

Kuluttajaneuvonta:  
Puh. 029 505 3050 (ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–15) 
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d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja 
huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 
Muistutusmenettelyä opastetaan asiakkaille ja omaisille ja tarkoitus on, että ensin asiat käsitellään yksikössä ja 
hoitopaikan omalla paikkakunnalla ja jos asia ei selviä siirrytään kantelumenettelyyn. Muistutusmenettely voidaan 
käynnistää myös henkilökunnan aloitteesta, jos arvioidaan tarpeelliseksi.  
 
Sosiaalihuollon palvelun laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön asukas voi tehdä muistutuksen 
toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle kirjallisena. Viranomaisen lainvastaisesta 
menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä  
 

• Muistutuksen /kantelun saavuttua aloitetaan selvitystyö 

• Selvitystyön perusteella määritellään korjaavat toimenpiteet 

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

• Viranomaisen annettua päätöksensä kantelusta, toimitaan viranomaisen ohjeiden mukaisesti 

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

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

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

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

• sekä kantelut että päätökset tallennetaan yhteiseen tietokantaan 
 
Sosiaalihuoltolain 48§ ja 49§ velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä havaitsemistaan 
epäkohdista toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai epäkohdan uhkia 
asiakkaan hoidon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon 
johtavalle viranhaltialle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. 
 
Mikäli epäkohtaa ei saada korjattua, on asiasta ilmoitettava aluehallintovirastolle (49§). Aluehallintovirasto tai Valvira 
voivat antaa määräyksen epäkohtien poistamiseksi ja päätä sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten, kun erikseen 
säädetään. Mainiokoti Timantissa jokainen työntekijä on perehdytetty ilmoitusvelvollisuuskäytännöstä.  
 
Ilmoitus tehdään aina ensin oman yksikön johtajalle ja ilmoitus tehdään välittömästi, kun työntekijä havaitsee 
asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai uhan. Tehdään ilmoitus myös Haipro- järjestelmään. 
 
Jos yritys ei puutu ilmoittamaasi asiaan kahden viikon kuluttua, ollaan yhteydessä siihen kuntaan, joka vastaa 
palveluiden toteuttamisesta. Jos kunta ei puutu ilmoittamaasi asiaan kahden viikon kuluessa sen saatuaan, ollaan 
yhteydessä paikalliseen aluehallintovirastoon tai Valviraan.    
 
Miten ilmoitus tehdään? 
 

1. Kirjaa tapahtuma ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle, kuvaa siihen tilanne ja laita päivämäärä sekä oma 
allekirjoituksesi 

2. lisäksi kirjaa tapahtuma Haipro-järjestelmään ja valitsee kohdasta tapahtuma luonne: Tapahtuma tai läheltä 
piti tapahtuneen tilanteen mukaan 

 
Villa Timantissa opastetaan muistutusmenetelmää asukkaille ja läheisille tarvittaessa. Tarkoitus on, että ensin asiat 
käsitellään yksikössä ja yksikön omalla paikkakunnalla. jos asia ei selviä siirrytään kantelumenettelyyn.  
Muistutusmenettely voidaan käynnistää myös henkilökunnan aloitteesta, jos se arvioidaan tarpeelliseksi.  
 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 
Käsittelyaika on enimmillään 14 pv. 
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

 

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja 
osallisuuden edistäminen 
 

Tuemme ja edistämme asukkaiden omatoimisuutta käyttämällä kuntouttavaa työotetta heidän voimavaransa, tarpeensa 
ja toiveensa huomioiden. Pyrimme siihen, että asukas olisi mahdollisimman paljon itsenäinen toimija emmekä passivoi 
tekemällä kaikkea heidän puolestaan, turvallisuus kuitenkin aina huomioiden. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi 
kiireettömät pesuhetket, jolloin pyritään siihen, että asukas pesisi sanallisella ohjauksella kasvonsa ja kainalonsa antaen 
heille aikaa ja tukea toimintojen suoritukseen.  
 
Jokainen työntekijä pyrkii kannustamaan ja aktivoimaan asukkaita erilaisiin yksikkömme ohjattuihin tapahtumiin kuten 
keskusteluryhmiin ja muihin virikehetkiin. Jokaisella asukkaallamme on nimetty omahoitaja, joka huolehtii, että 
asukkaan terveys on kokonaisvaltaisesti otettu huomioon mukaan lukien hänen mennyt, nykyinen ja tuleva minänsä ja 
yksilöllisyys huomioiden. Omahoitajat ja hoitajat pitävät asukkaiden kanssa omatuokioita, joissa pyritään huomioimaan 
heidän omat toiveensa esimerkiksi tehden shoppailureissun kaupungille 
 
Mainiokoti Timantissa on käytössä viikoittainen viriketoimintasuunnitelma, jonka mukaan hoitajamme vetävät erilaisia 
virikehetkiä, kuten ulkoilua, erilaisia pelejä ja tietovisailuja. Mainiokoti Timantissa järjestetään joka kuukausi hartaushetki 
ja kaverikoirat käyvät kerran kuussa. Yksikön johtaja yhdessä tiimivastaavan kanssa pitää yhteyttä ulkopuolisiin 
viriketoiminnan yhteistyökumppaneihin. Korostamme kaikessa työssämme asukkaan turvallisuutta ja 
itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja asukkaiden tarpeet sekä toiveet pyritään huomioimaan aina yksilöllisesti. 
 
Meillä on muun muassa joka toinen viikko geronomin vetämä marttakerho, jossa leivotaan pienessä ryhmässä pullia 
kädentaitoja harjoittaen, naistenpiiri, pitkään jatkunut äijäkööri sekä perjantaisin asukaskokous, jossa asukkaat 
pääsevät sanallisesti vaikuttamaan talon asioihin. Yksikkömme geronomi vastaa pitkälti talon kuntoutustoiminnasta ja 
vetää päivittäin yksilö- ja ryhmäkuntoutustoimintaa, toki jokaiselle työntekijälle kuuluu myös kuntoutuksen ja 
toimintakyvyn tukeminen. Geronomin jumpatessa asukkaiden kanssa, hän pyrkii huomioimaan jokaisen asukkaan omat 
voimavarat ja rajoitteet ja käyttää välillä liikuntavälineitä, kuten Kaarinan Vaparista lainattua voimareppua ja talon omia 
välineitä, kuten poljinlaitetta ja jumppanauhaa. Jokainen asukas saa itse päättää minkälaisiin virikehetkiin he haluavat 
osallistua, eikä ketään pakoteta mihinkään. Pyrimme siihen, että asukkaidemme elämä on talossamme mielekästä ja 
toiminnallista, sekä heidän oman itsensä näköistä loppuun asti. 
 

 
Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, 
kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Asukkaidemme toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja kuntouttavaa toimintaa koskevia tavoitteita kirjataan ja tarkastellaan 
säännöllisesti hoito- ja kuntoutusuunnitelmaan, jotka nostavat ne osaksi päivittäistä kirjaamista. Tavoitteet ovat selkeitä 
ja helposti mitattavia.  Jokaisen asukkaan omahoitaja toimii asukkaan luottohenkilönä yksikössä. Asukkaan 
toimintakykyä mitataan muun muassa RAI ja MMSE-testeillä. Kaikesta toiminnasta kirjaamme tarkasti 
asiakastietojärjestelmään, jonka avulla kykenemme tekemään myös mahdollisia muutoksia asukkaan hoito- ja 
kuntoutussuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin. Suunnitelmaa seurataan jatkuvasti sen ohjatessa asukkaan hoitoa, 
kuntoutusta ja arkipäivän asioita.  
 
Mainiokoti Timantissa on myös tarjolla monipuolinen viikko-ohjelma jokaiselle viikolle. Tiimivastaava seuraa kirjausten 
mukaan kuinka aktiviteetteja on pidetty ja geronomi vastaa omista aktiviteeteista ja kuntoutuksesta asukkaiden kanssa. 
Aktiviteetit huomioidaan vuorosuunnittelussa niin, että jokaisella vuorolla hoitajat vetävät erilaisia aktiviteetteja 
asukkaiden kanssa, mm. omatuokioita.  
 
Yksikkömme piha-alueet ovat esteettömiä ja aidattuja sekä asukkaillamme on mahdollisuus ulkoilla joko omalla piha-
alueellamme tai saattajan kanssa yksikön ympäristössä.  
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Pyrimme asukkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa huomioimaan asukkaan elämänhistorian ja suunnitelman kautta 
luomaan hänelle mielekkään ja hänen näköisensä elämän talossamme. Asukkaiden toimintakykyä tuetaan siten, että 
asukas saisi tehdä mahdollisimman paljon itse ja tuetaan hänen toimintakykyään. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi 
päivittäiset pesutilanteet ja annetaan hänen osallistua arjen askareisiin hänen omaa identiteettiään ja 
elämänhistoriaansa kunnioittaen. Esimerkiksi asukas, joka on ollut kova laittamaan ja siivoamaan paikkoja annetaan 
hänelle vaikkapa tiskirätti, jolla hän saa pyyhkiä pöytiä ja viikata kuivurista tulleita rättejä. Villa Timantin geronomi myös 
laatii asukkaille kuntoutukseen liittyviä tavoitteita ja näitä tavoitteita seurataan säännöllisesti. 
 
Mainiokoti Timantissa painotamme toiminnassamme aktiivista tekemistä hyvässä yhteishengessä asukkaan voimavarat 
huomioiden sekä luomme yhteisiä muistoja eläen niitä yhä uudelleen ja uudelleen. 
Tiimivastaava huolehti siitä, että omahoitajat tekevät kaikkien asukkaiden RAI- arviot ajallaan ja päivittävät hoito- ja 
kuntoutussuunnitelmat. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan palveluja ostavalle kunnalle sopimuksen mukaisesti. 
Asukkaiden toimintakykyä arvioidaan laajemmin vähintään 6 kk välein ja aina voinnin muuttuessa RAI- seurannasta. 
Lisäksi virike -ja ulkoilumahdollisuuksien tarjoaminen ja niiden toteutus dokumentoidaan Domacare- 
asiakastietojärjestelmään. 
 
Asukkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja kuntouttavan toiminnan tavoitteiden toteutumisen seuraaminen 
 
Asukkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia seurataan ja arvioidaan jatkuvasti osana päivittäistä hoitotyötä ja havainnot 
kirjataan Domacare- asiakastietojärjestelmään. Päivittäisessä kirjaamisessa arvioidaan yksilöllisen palvelu- ja 
kuntoutussuunnitelman toteutumista sekä seurataan tavoitteiden saavuttamista. Virike- ja ulkoilumahdollisuuksien 
tarjoaminen ja niiden toteutus dokumentoidaan Domacare- asiakastietojärjestelmään.  
 
Asukkaiden toimintakykyä arvioidaan laajemmin vähintään 6kk välein ja aina voinnin muuttuessa RAI- arvioinnin 
keinoin. Jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka vastaa asukkaan toimintakyvyn säännöllisestä arvioinnista. 
Ensimmäinen RAI- arviointi tehdään uudelle asukkaalle kuukauden sisällä muuttopäivästä sekä aina asukkaan voinnin 
muuttuessa ja kuitenkin vähintään 6 kk välin.  RAI arvioinnin yhteenvetoa ja tuloksia hyödynnetään asukkaan yksilöllisen 
palvelu ja kuntoutussuunnitelman tekemiseen sekä hoitotyön suunnitteluun ja tiedon välittämiseen esimerkiksi 
hoitoneuvotteluissa.  
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4.3.2 Ravitsemus 
 
Mainiokoti Timantissa ravitsemuksen toteuttamisessa noudatetaan yleisiä ikäihmisille tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia. 
Aterioiden suunnittelusta ja ruoanvalmistuksesta vastaa Mehiläinen Ateriaali, joka toimittaa lämpimän ruoan Mainiokoti 
Timanttiin. Ruokalistojen laatiessa pyritään huomioimaan asukkaiden toiveita, mieliruoista keskustellaan ja tieto 
välitetään eteenpäin Mehiläinen Ateriaalille. Lisäksi huomioidaan erityisruokavaliot ja dieetit. Viikoittainen ruokalista on 
nähtävällä ala ja yläkerrassa taululla.   
 
Asukkaiden riittävää ravitsemustilaa seurataan päivittäin ja tarvittaessa mittauksin. 
 
Aterioita tarjotaan viidesti päivässä ja halutessaan asukkaat saavat ruokailuiden välissä välipaloja. Ruokailuajat ovat 
yksilöllisesti järjestettävissä. Aamupala on tarjoilla aamuvirkuille jo klo 6:00 lähtien ja myöhemmin herääville klo 10.00 
asti.  Lounas tarjoillaan klo 11:30 alkaen. Päiväkahvi tarjoillaan päivän muun toiminnan ohessa, useimmiten klo 14 
aikoihin. Päivällinen tarjoillaan klo 16:30 alkaen ja iltapalaa on tarjolla klo 20, yöpalaa klo 22 ja tarvittaessa myös 
aamuyöllä. Ruokailuajoista joustetaan tarpeen mukaan ja vaikka ruoka-aika olisi juuri mennyt ohi, asukkaan ollessa 
esimerkiksi pois talosta, hänelle tarjoillaan ruoka kotiin tultuaan.  
 
Ruoka-ajoissa pitää käyttää myös maalaisjärkeä ja sopia poikkeavista ruoka-ajoista niiden asukkaiden kanssa, jolle 
kyseinen kellotettu aikataulu ei sovi. Tärkeintä on seurata asukkaan vointia, ruokahalua ja painon kehittymistä ja 
reagoida nopeasti, jos näissä tapahtuu erityistä muutosta. Asukaskyselyissä Villa Timantin asukkaat ovat antaneet 
tarjotulle ruoalle hyvän arvosanan lähes poikkeuksetta.  
 
Ravinnonsaannin turvaamiseksi asukasta avustetaan syömisessä ja juomisessa yksilöllisesti tarpeen mukaan. Lisäksi 
haasteellisissa tilanteissa pyritään löytämään asukkaalle mieluisia makuja, tuoksuja tai tilanteita, jossa ruoka maistuisi, 
jos ruokahalu on huomattavasti vähentynyt ja aiheuttaa kriittistä voinnin huononemista. Asukkaiden painoa seurataan 
kerran kuukaudessa ja MNA-arviointi tehdään kaikille asukkaille kerran vuodessa sekä tarvittaessa. Jos ravitsemus 
tarvitsee lisäravinteita, niitä järjestetään. Lisäravinteita käytämme yksilöllisesti tarpeen mukaan. Näiden käytöstä 
sairaanhoitajat keskustelevat lääkärin kanssa. 
 
Nielemisvaikeudet olemme ottaneet huomioon tarjoamalla pehmennettyä ruokaa, ja juomat voidaan sakeuttaa 
apteekista saatavalla sakeutusjauheella riittävän nesteen saannin turvaamiseksi. Mainiokoti Timantissa ruokailemme 
kodinomaisesti kaikki yhdessä, jolloin hoitajat pystyvät seuraamaan asukkaiden riittävää ravinnon saantia.  
 
Erityistä huomiota kiinnitetään asukkaiden riittävän nesteensaantiin, tarvittaessa nesteiden riittävää saamista seurataan 
nestelistan avulla. Asukkaiden suu ja hampaiden terveydestä huolehditaan puhdistamalla hampaat, mahdolliset 
proteesit ja suun limakalvot päivittäin. Asukkaiden painoa seurataan säännöllisesti vähintään x1 /kk. Lisäksi 
ravitsemuksen seurannassa käytetään hyväksi BMI-arvoa, RAI- toimintakykymittaria ja MNA testiä. Ravitsemustilan 
poikkeamiin puututaan välittömästi. Asukkaiden erikoisruokavaliot huomioidaan ja lääkärin määräämät lisäravinteet 
järjestetään asukkaan tarpeen mukaisesti.  
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4.3.3 Hygieniakäytännöt 
 
Mehiläisen hygieniasuunnitelmaan on kuvattu seuraavat aihealueet: Hygienia hoitotyössä, infektioidentorjunta, 
toimintaympäristön hygienia, elintarvikehygienia, koulutus. Mehiläisen valtakunnallinen hygieniatoimikunta tukee yksiön 
hygieniatyötä. Yksiköissä on nimetty elintarvike- ja ympäristöhygieniasta vastaava yhteyshenkilö (terveydensuojelun ja 
elintarvikehuollon omavalvonta). Yksikössä on siivoussuunnitelma osana elintarvikehuollon omavalvontasuunnitelmaa. 
 
Tartuntatautien ehkäisemiseksi noudatamme esimerkiksi seuraavia varotoimia:  

• käsien saippuapesu  

• korujen ja rakennekynsien käytön mahdolliset rajoitteet  

• tarttumapintojen (ovet, kahvat, tuolit, katkaisimet, hanat) tehokas puhtaanapito  

• tarvittaessa suojakäsineiden käyttö epidemioiden ehkäisemiseksi 
 
Asiakkaiden parissa työskentelevillä on oltava joko sairastetun taudin antama suoja tai riittävä rokotussuoja tuhkarokkoa 
ja vesirokkoa vastaan sekä rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. 
Yksikön vastuuhenkilön vastuulla on varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on tartuntalain mukainen soveltuvuus työhön.  
 
Tuhkarokon ja vesirokon osalta kysytään tieto taudin sairastamisesta tai rokotuksesta ja influenssan osalta 
rokotustodistus. Työntekijä voi myös toimittaa työterveyshuollon antaman lausunnon tartuntatautilain mukaisesta 
soveltuvuudesta. 
 
Tavanomaisia varotoimia käytetään kaikkien asukkaiden hoidossa infektiotilanteesta riippumatta. Varotoimilla pyritään 
estämään mikrobien siirtymistä työntekijöistä asukkaisiin, asukkaista työntekijöihin ja asukkaasta työntekijän välityksellä 
toisiin asukkaisiin. Käsineitä on käytettävä työvaiheissa, joissa iho joutuu kosketukseen mm. asukkaiden limakalvojen 
kanssa. Käsineet vaihdetaan siirryttäessä asukkaan "likaiselta" alueelta "puhtaalle" alueelle. 
 
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 
 
 
Asukkaiden hoitotoimenpiteissä työskennellään hyvää aseptiikkaa ja tavanomaisia varotoimia noudattaen. Työskentely 
aloitetaan asukkaan ”puhtaalta” alueelta ja siirrytään ”likaiselle” alueelle. Tavanomaisiin varotoimiin kuuluu 
suojakäsineiden käyttö työvaiheissa, joissa työntekijän iho joutuu kosketuksiin asukkaan limakalvojen tai eritteiden 
kanssa; esim. haavan hoito, proteesien pesu ja vaipan vaihto. Suojakäsineet vaihdetaan siirryttäessä työvaiheesta 
toiseen. esim. puettaessa ja ruokailussa avustettaessa suojakäsineitä ei ole tarpeen käyttää.  
 
Lisäksi käytetään kertakäyttöistä esiliinaa työvaatetuksen suojana, kun joudutaan tekemisiin eritteiden kanssa. 
Asukkaan pesutilanteissa voidaan käyttää myös kestokäyttöistä muoviesiliinaa, joka pestään käytön jälkeen. 
Kädet desinfioidaan aina ennen suojakäsineiden pukemista ja heti riisumisen jälkeen. 
 
Aseptisella työskentelyllä ja tavanomaisilla varotoimilla on tarkoitus estää mikrobien siirtyminen työntekijöistä 
asukkaisiin, asukkaasta työntekijöihin ja asukkaasta työntekijän välityksellä toisiin asukkaisiin. 
Jokainen työntekijä huolehtii käyttämiensä välineiden ja laitteiden puhdistuksesta heti käytön jälkeen ja palauttaa 
välineet paikoilleen.  
Asukkaiden apuvälineet pestään sovitusti yövuoron aikana, mutta jokainen työntekijä puhdistaa apuvälineitä 
tarvittaessa. 
 
Yksikön siivouksesta huolehtii ulkopuolinen siivousliike sovittujen siivoussuunnitelmien mukaisesti. Jokaisella 
työntekijällä on kuitenkin velvollisuus huolehtia työympäristönsä siisteydestä. Eritetahrojen poisto kuuluu jokaiselle 
työntekijälle ja molemmissa kerroksissa on eritetahrapakki, joka sisältää tarvittavat välineet ja aineet. Käytön jälkeen 
tarkistetaan, että eritetahrapakki on käyttökunnossa seuraavaa kertaa varten. 
Eritetahranpoistosta on olemassa kirjallinen ohje. 
 
Keittiössä työskennellessä käytetään työvaatetuksen suojana erillistä esiliinaa, joka pestään käytön jälkeen. Lisäksi 
käytetään kertakäyttöistä hiussuojaa. 
Työvuoroon on suunniteltu yksi työntekijä, joka huolehtii keittiötöistä ja hän huolehtii keittiöhygieniasta.  
Kaikilla ruokahuoltoon osallistuvilla työntekijöillä on hygieniapassi. 
 
Pyykkejä käsitellään vähäeleisesti, asukkaiden vaatteet laitetaan nimellä varustettuihin pyykkikoreihin ja viedään 
koreissa pyykkihuoneeseen. Lakanapyykki laitetaan pesulan kangassäkkeihin ja täydet säkit nostetaan 
pyykkihuoneessa olevaan rullakkoon. Yksikössä on käytössä pyörillä varustettu pyykkisäkkiteline. 
Ns. infektiopyykki (eritteiset asukkaiden vaatteet tai lakanapyykki) laitetaan erilliseen infektiopussiin, joka sulaa 
itsestään pyykkikoneessa.  
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Hygieniaohjeistuksia löytyy sisäisen intranetin sivuilta.  
Kaarinan kaupungin hygieniahoitaja sekä VSSHP:n hygieniayksikkö antaa tarvittaessa ohjeita ja neuvoja hygienia-
asioissa.  
 
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Infektioiden%20torjunta.aspx 
 
Tartuntatautitilanteesta johtuvissa tilanteissa noudatetaan viranomaisten kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta. 
Covid 19 ohjepankki henkilöstölle  
 
https://mehilainen.sharepoint.com/:f:/s/hoiva/yksikot/EtExb1sn1bVAhkCeU3VpsIMBnvuZV8SILEQLXu-
PSapp9A?e=D4PZVD  
 
Hoivapalveluiden yleinen hygieniaohjeistus ja lomakepohjat IMS  
 
https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3119&with_frames=  
 
Yksiköihin on laadittu siivoussuunnitelmat, joista löytyy maininnat käytettävistä aineista, siivousaikatauluista ja 
toimintaohjeet siivouksen suorittamiseen. 
 
Elintarvikkeiden omavalvonnasta on ja yksiköissä laaditaan elintarvikehuollon omavalvontasuunnitelma.  
Omavalvontasuunnitelma, ohjeet sen laatimiseen ja tarvittavat omavalvonnan toteuttamisessa tarvittavat lomakkeet 
löytyvät Elintarvikehuollon omavalvontasivustolta. kaikilla ruoanvalmistukseen osallistuvilla on hygieniapassi.  
 
https://mehilainen.ims.fi/servlet/StandardServlet?action=document&view=level&id=3117&with_frames=  
 
 

4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Mehiläisen potilasturvallisuussuunnitelma sekä potilasturvallisuuteen liittyvät valtakunnalliset linjaukset ja ohjeistukset 
löytyvät sisäisen intranetin potilasturvallisuus -sivuilta. Valtakunnallisten linjausten ja ohjeistusten sekä yhteisten 
toimintatapojen noudattamista seurataan sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Terveydenhuollon järjestäminen yksiköissä 
ja noudatettavat toimintaohjeet on kuvattu laatujärjestelmässä. Terveystarkastuksien järjestämisestä on olemassa 
erillinen ohje. Terveydentilan seuranta toteutetaan asukastietojärjestelmään laatujärjestelmässä määriteltyjä ohjeita ja 
käytäntöjä noudattaen. Yksikössä on nimettynä lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja.  
 
Mainiokoti Timantissa sairaanhoitajan asiantuntijuus on käytettävissä arkipäivisin, viikonloppuisin ja tarpeen mukaan 
myös yövuorossa. Asukkaille järjestetään laatujärjestelmän edellyttämällä tavalla sopimustenpuitteissa heidän 
tarvitsemansa lääketieteellinen hoito. Hoidossa noudatetaan hoitavan lääkärin tekemiä määräyksiä, linjauksia ja Käypä 
hoito- suosituksia. Asukkaan terveystilan seuranta toteutetaan Domacare- asiakastietojärjestelmään 
laatujärjestelmässä määrittelyjä ohjeita ja käytäntöjä noudattaen.  
 
Asukkaille järjestetään laatujärjestelmän edellyttämällä tavalla sopimusten puitteissa heidän tarvitsemansa 
lääketieteellinen hoito. Hoidossa noudatetaan hoitavan lääkärin tekemiä linjauksia ja käypä hoito suosituksia. Hoidossa 
käytettävissä terveydenhuoltolaitteista on asianmukaiset laitekortit huoltotietoineen. 
 
Mehiläisessä valtakunnallisten linjausten ja ohjeistusten sekä yhteisten toimintatapojen toteutumista seurataan sisäisillä 
ja ulkoisilla auditoinneilla. Mehiläisen potilasturvallisuussuunnitelma, sekä potilasturvallisuuteen liittyvät linjaukset ja 
ohjeistukset ovat Mehinetissä: 
 
https://mehilainen.sharepoint.com/yleiset-ohjeet/turvallisuus-poikkeustilanteet/Sivut/Asukas-ja-potilasturvallisuus.aspx 
 
 
 

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

 
Mainiokoti Timantin asukkaat ovat julkisen terveydenhuollon piirissä. Suurin osa käyttää Kaarinan terveyskeskuksen 
palveluita. Lääkäri käy tarvittaessa. Tarvittaessa varataan lääkäriaika omalle terveysasemalle. Tilanteen vaatiessa 
oman terveysaseman lääkäri tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon. Vuosikontrollikäynnit toteutetaan omalla 
terveysasemalla, johon sairaanhoitaja varaa ajat. Hyvinvoivilta asukkailta, joilla ei erityisiä vaivoja otetaan 
vuosilaboratoriokokeet ja terveyskeskuksen lääkäri ottaa kantaa asukkaan asioihin.  

https://mehilainen.sharepoint.com/yleiset-ohjeet/turvallisuus-poikkeustilanteet/Sivut/Asukas-ja-potilasturvallisuus.aspx
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Lääkäriä voidaan myös tarvittaessa virka-aikana konsultoida puhelimessa. 
 
Hammashoito 
 
Hammaslääkärikäynnit varataan myös sairaanhoitajien toimesta. Erikoishammasteknikko käy hoitokodissa vähintään 
kerran vuodessa. Tarpeen mukaan myös hammaslääkäri tulee hoitokotiin. Asukkaalla on mahdollisuus käyttää myös 
yksityisiä terveyspalveluja. Laboratoriokokeet otetaan Mainiokoti Timantissa perusterveydenhuollon lähetteellä. 
Tarvittaessa varataan aika omalle terveysasemalle näytteiden ottoon. 
 
 
Kiireellisissä tapauksissa tilataan ambulanssi numerosta 112. Hoitaja tulostaa lähetteen, huolehtii kirjaukset 
asukastietoihin asukkaan siirtyessä sairaalahoitoon. Asukas merkitään tällöin poissaolevaksi. Hoitajan vastuulla on 
myös ilmoittaa tapahtuneesta läheisille. Kuolemantapauksen sattuessa ollaan yhteydessä 112 jatko-ohjeita varten. 
Odotettavissa olevan kuoleman sattuessa toimimme asukkaan kotikunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden 
noudattaminen varmistetaan perehdytyksellä. Tiedonkulku varmistetaan hoitajan lähetteellä. 
 
Saattohoito ja kuolema 
 
Mainiokoti Timantissa asukas voi asua elämänsä loppuun saakka. Saattohoitopäätös on aina lääketieteellinen päätös, 
jonka lääkäri tekee. Saattohoito tarkoittaa kuolemaa lähestyvän asukkaan hoitoa sekä tukemista. Sairaanhoitaja 
keskustelee hyvissä ajoin asukkaan ja läheisen kanssa kuolemaan liittyvistä asioista ja myös asukkaan hoitotahto 
selvitetään. Saattohoitoon kuuluu mahdollisimman hyvä oireenmukainen hoito sekä perushoito, lisäksi asukkaan 
läheisiä tuetaan ja rohkaistaan olemaan läsnä. Kuoleman tapauksessa noudatetaan Asukkaan kuollessa – 
toimintaohjetta. 
 
Kaikki asukkaan hoitoon liittyvät toimintaohjeet löytyvät kodin Sharepoint sivuilta.  
 

 
b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

 
Pitkäaikaissairauksien seurannasta huolehditaan palvelusopimuksen ja hoitosuunnitelman mukaisesti ja seuranta 
dokumentoidaan Domacare-asiakastietojärjestelmään.  Asiakkaiden terveyden edistämisestä ja sairaanhoidosta on 
yleiset ohjeet toimintajärjestelmässä. Sairaanhoitaja tekee asukkaalle tulotarkastuksen, tarvittaessa konsultoidaan 
lääkäriä. Tarkastukseen sisältyvät muun muassa asukkaan terveydentilan ja toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi, 
asukkaan perussairauksien selvittäminen, hoitotasapainon arviointi sekä hoidon tavoitteiden määrittely ja arviointi, 
ravitsemuksen arviointi sekä kokonaislääkityksen arviointi.  
 
Määräaikaistarkastukset tehdään vähintään kerran vuodessa Littoisten terveysasemalla tai Kaarinan terveysasemalla. 
Pitkäaikaissairaudet, niiden hoito ja terveyden edistäminen huomioidaan yksilöllisissä kuntoutussuunnitelmissa ja 
asukkaita tuetaan oman terveydentilansa hoitamiseen ohjaustyön keinoin. Sairaanhoitaja varmistaa, että sairauksien 
seuranta on asukkaan henkilökohtaisen ohjeistuksen mukainen. Alakerrassa on kaksi sairaanhoitajaa ja ylhäällä yksi.  
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 
Minna Lahdenpohja, yläkerta ja lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja 
Leena Sinervä, alakerta ja lääkehoidosta varavastaava sairaanhoitaja 
Marja Sairanen, alakerta 
 

4.3.5 Lääkehoito 
 
Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. Yksikössä on 
STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaan laadittu lääkehoitosuunnitelma, johon koko henkilöstö on perehdytetty. 
Lisäksi talossa on Mehiläisen yleinen lääkehoitosuunnitelma, johon kaikkien tulee myös perehtyä. 
Lääkehoitosuunnitelmaa toteutetaan tarkasti yksikön hoitotyössä. Lääkehoidon osaaminen varmistetaan LoVe -
lääkehoito verkossa koulutuksen avulla ja yksikössä annettavin lääkenäytöin. 
 
Yksikön lääkehoitoon osallistuvat vain asianmukaisen lääkehoitoluvan omaavat henkilöt 
Lääkehoitolupaprosessi on kuvattu lääkehoitosuunnitelmassa 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
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Mainiokoti Timantissa lääkehoitosuunnitelma päivitetään aina, kun tietoihin tulee muutoksia, vähintään kuitenkin 1 x 
vuodessa. Lääkehoitosuunnitelmaan perehtyminen on osa työntekijän perehdytystä, lisäksi jokainen työntekijä on 
velvollinen tutustumaan päivitettyyn lääkehoitosuunnitelmaan. Perehtyminen kuitataan lääkehoitosuunnitelman 
yhteyteen Lääkehoitosuunnitelman kansioon.  
 
Lääkepoikkeamat kirjataan Haipro -järjestelmään ja niistä tehdään kooste, jota käsitellään yksikön tiimipalavereissa 
viikoittain. Poikkeamiin johtaneita syitä ja mahdollisia prosessivirheitä analysoidaan yhteisesti tiimipalaverissa ja 
suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet lääkevirheiden ennalta ehkäisemiseksi. Tarvittaessa lääkehoitosuunnitelmaa 
täydennetään. 
 
Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään aina tarpeen mukaan, mutta vähintään vuosittain.  

 
b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

 
Lääkehoidosta vastaa sairaanhoitaja Minna Lahdenpohja puh. 0406316292 
 

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelunantajien kanssa toteutetaan? 
 
Mainiokoti Timantissa tehdään moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kanssa, kuten muun muassa Kaarinan 
terveyskeskus, V-S erikoissairaanhoito, sekä muut yksityiset palveluntuottajat. Tiivistä yhteistyötä tehdään Kaarinan 
apteekin kanssa, laboratoriopalvelujen, sekä asukkaan sijoittaneen kunnan kanssa. Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö on 
kuvattu yksikön esimiehen ja palvelujohtajan tehtäväkuvauksissa.  
 
Mainiokoti Timantissa toimitaan yhteistyössä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja muiden turvallisuuteen 
liittyvien toimijoiden kanssa. Yhteistyön avulla kaikki turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat pidetään ajan tasalla (mm. 
pelastussuunnitelma, poistumissuunnitelma). Suunnitelmia noudatetaan ja toteutetaan, toteutumista seurataan 
säännöllisesti.  Suunnitelmat on myös jokaisen osa jokaisen työntekijän perehdytystä. Kaikki vaaratapahtumat ja läheltä 
piti tilanteet kirjataan ja arvioidaan Haipro- järjestelmää hyödyntäen.  

 
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
 
Laadunhallintaan on kuvattua liiketoiminta-aluekohtaisesti alihankinta ja yhteistyötahot. 
Palveluhankinnat on kuvattu Mehiläisen hankintatoimen ohjeissa ja hankintapolitiikassa. Hankintapolitiikan tavoitteena 
on luoda edellytykset suunnitelmallisille ja kokonaistaloudellisille hankinnoille. Sen avulla turvataan konsernin etu 
luomalla yhtenäinen toimintatapa ja sopimuskäytännöt, joilla ohjataan konsernin resurssien käyttöä tehokkaasti. 
Mehiläisessä toteutetaan vastuullista hankintapolitiikkaa ja ympäristöasiat huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. 
 
Valittujen toimittajien toimintamallit tukevat mahdollisimman hyvin Mehiläisen omaa ympäristöpolitiikkaa. 
Valtakunnallisten tuote- ja palvelun tuottajien laadunarviointi suoritettaan vuosittain sopimusten päivittämisen 
yhteydessä. 
Muut kuin valtakunnalliset palveluiden tai tuotteiden toimittajat on luetteloitu yksikön yksikönjohtajan toimesta ja 
laadunvalvonta tapahtuu vuosittain ohjeistusten mukaisesti. Seuraamme jatkuvasti alihankkijoiden toimintaa. Keskeisiä 
kriteereitä ovat palvelun/tuotteen laatu, toimitusajan oikea-aikaisuus ja kustannus. Poikkeamista reklamoimme 
välittömästi. 
  

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
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Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään 
muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 
 
Mainiokoti Timantti 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.   
 
Mainiokoti Timantin henkilökunta pyrkii työskentelemään huomioiden sekä työntekijöiden, että asukkaiden päivittäisen 
turvallisuuden. Asukasturvallisuutta arvioidaan päivittäisessä työssä sekä kuukausittain toteutettavilla 
turvallisuuskävelyillä ja säännöllisillä toimitilatarkastuksilla neljännesvuosittain.  
  
Yksiköissä on tehty riskikartoitus ja laadittu riskienhallintasuunnitelma, seuranta tapahtuu 
toiminnanohjausjärjestelmässä.  Terveysviranomaisten ja pelastustoimen tarkastukset toteutetaan säännöllisesti. 
Pelastautumisharjoitukset, turvallisuuskävelyt ja alkusammutusharjoitukset järjestetään henkilökunnalle ja asiakkaille 
säännöllisesti. Yksiköissä on käytössä väkivalta- ja aggressiivisuustilanteiden hallitsemiseen tähtäävä toimintaohje. 
Perus- ja täydennyskoulutuksia järjestetään säännöllisesti ja niille on valittu vastuuhenkilö. 
 
Terveysviranomaisten ja pelastustoimen tarkastukset toteutetaan säännöllisesti. Alkusammutus -aja pelastuskoulutus 
järjestetään vuosittain, lisäksi ensiapukoulutusta järjestetään säännöllisesti. Käytössä on myös väkivalta- ja 
aggressiivisuustilanteiden hallitsemiseen tähtäävä toimintaohje ja tarvittaessa järjestetään AVEKKI-koulutusta.  
 
 

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

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 
 
Mainiokoti Timantti toimiluvan mukainen mitoitus on 0,57 työntekijää/asukas. Kodin toiminnasta vastaa yksikön johtaja. 
Arjen työn sujumisesta vastaa tiimivastaava. Henkilöstö koostuu sairaanhoitajista, geronomi, lähihoitajista ja hoiva-
avustajista. Lisäksi henkilökuntaa kuuluu keittiöapulainen.  
 
 
   

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 
Sijaisia käytetään vakituisen työntekijän poissa ollessa. Sijaiset perehdytetään työhönsä hyvin ja kodin vakituinen 
työntekijä auttaa ja neuvoo sijaista tarpeen mukaan. Villa Timantissa on perehdytyskansio. Sijaisten hankinnasta vastaa 
tiimivastaava yhdessä yksikön johtajan kanssa.  
 
Sijaistenkäytön periaatteet: 

• Tehdään tilannearvio ja varmistetaan riittävä henkilöstömäärä, tarvittaessa tehdään työvuoromuutoksia ja 
muita työjärjestelyitä 

• Työvuoroon sijaisen hankkii tiimivastaavan poissa ollessa lääkevastaava. Sijaishankintaa varten on 
toimintajärjestelmä, jolla sijaisiin saa yhteyden nopeasti ja helposti. Villa Timantissa on oma sijiasrinki. 

 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
Villa timantissa henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan suunnitelmallisella henkilöstöjohtamisella ja 
työvuorosuunnittelulla sekä ennakoimalla muuttuvia tilanteita. Tarvittaessa rekrytoidaan lisää työntekijöitä ja käytetään 
sijaisia.  
 
Villa Timantissa henkilökunta on ohjeistettu sijaisten hankkimisesta henkilökunnan äkillisissä poissaoloissa. Sijaiset 
äkillisiin poissaoloihin hankitaan ohjeita noudattaen ja kodin omaa sijaisia käyttäen. Äkillisissä sijaistarpeisiin 
hyödynnetään toimintajärjestelmää, jolla sijaisiin saa yhteyden nopeasti ja helposti.   

 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
 
Rekrytoinnin toteutus 
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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. 
 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, jossa määritellään sekä työntekijöiden että 
työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Villa Timantin vakituisen henkilökunnan ja pitkäaikaisten sijaisten rekrytoinnista 
vastaavat yhteistyössä yksikön johtaja, aluejohtaja, aluepäällikkö ja business controller.  Rekrytoinnista tehdään 
yhteinen päätös, jonka jälkeen yksikön johtaja käynnistää rekrytoinnin laatimalla työpaikkailmoituksen. Lyhytaikaisten 
sijaisten rekrytoinnista vastaa yksikön johtaja. Kaikki työpaikkailmoituset julkaistaan Mehiläisen internetsivuilla sekä TE 
toimiston Avoimet työpaikat sivustolla. 
 
Kodin henkilökunnan valintaan panostetaan ja haastattelussa arvioidaan työntekijän soveltuvuutta ikääntyneiden 
hoitotyöhön. haastattelussa ovat mahdollisuuksien mukaan paikalla tiimivastaava ja tiimin työntekijä. Haastattelussa 
hakijan tulee esittää tutkinto- ja työtodistukset, lisäksi hakijan ammattioikeudet tarkistetaan 
JulkiTerhikistä/JulkiSuosikista. Ammattioikeudet tarkistetaan vielä työsopimuksen teon yhteydessä sekä lisäksi koko 
henkilöstön kelpoisuudet tarkistetaan vuosittaisissa automaattiajoissa. Villa Timantin henkilöstöltä edellytetään myös 
tartuntatautilain 48§:n mukaista suojaa, sillä yksikössä hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville 
seurauksille alttiita asukkaita.   
 

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

 
Työsuhteeseen kuuluu lisäksi koeaika, jonka aikana työntekijän soveltuvuutta arvioidaan ja tarvittaessa työsuhde 
päätetään koeaikana, mikäli todetaan, että työntekijä ei sovellu vanhustyöhön. Kaikkien työntekijöiden kelpoisuudet 
tarkistetaan työsopimuksen teon yhteydessä JulkiTerhikistä/JulkiSuosikista. Työntekijöiden huumausainetestaus 
toteutetaan rekrytoinnin yhteydessä työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi henkilöstöltä 
edellytetään lisäksi tartuntatautilain 48§:n mukaista suojaa, sillä yksikössä hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna 
tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asukkaita.  

 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan: 

• työpaikkansa sekä sen toiminnan tavat 

• työpaikan ihmiset niin työntekijät kuin asukkaat 

• työnsä ja siihen liittyvät odotukset 
 
Perehdyttämisen tavoitteena on lisätä henkilöstön osaamista, parantaa laatua, tukea työssä jaksamista sekä vähentää 
työtapaturmia ja poissaoloja. Kyseessä on jatkuva prosessi, jota kehitetään henkilöstön ja työpaikan tarpeiden mukaan. 
Perehdyttämistä annetaan kaikille työhön tuleville: vakituisille, määräaikaisille, tarvittaessa työhön kutsuttaville (ns. 
keikkalaisille), opiskelijoille ja työharjoittelijoille. Perehdytystä annetaan aina myös työtehtävien ja työsuhteiden 
muuttuessa.  
 
Villa Timantin perehdytyssuunnitelma  
Mehiläisessä on käytössä henkilöstön perehdyttämisohjelma koko henkilöstölle. Perehdyttämisohjelma suunnitellaan 

tiimivastaavan ja perehtyjän kesken yksilöllisesti huomioon ottaen mm. työsuhteenkesto ja luonne, ammattitaito, 

kokemus sekä koulutus. Vakinaiseen työsuhteeseen tulevan henkilön perehdyttämisessä käsitellään laajemmin 

työtehtävän linkittymistä muihin toimintoihin sekä kaikki perehdyttämisen perehdyttämiskortissa olevat asiat käydään 

läpi riittämällä laajuudella.  

 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja 
omavalvonnan toteuttamiseen.  
 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan 

• työpaikkansa sekä sen toiminnan ja tavat 

• työpaikan ihmiset niin työntekijät kuin asukkaat 

• työnsä ja siihen liittyvät odotukset 
Perehdyttämistä annetaan kaikille työhön tuleville: vakituisille, määräaikaisille, tarvittaessa työhön kutsuttaville (ns. 
keikkalaisille), opiskelijoille ja työharjoittelijoille. Perehdytystä annetaan myös työtehtävien ja työolosuhteiden 
muuttuessa. 
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Perehdytyslomakkeet:  
https://mehilainen.sharepoint.com/:f:/r/sites/hoiva/yksikot/Jaetut%20asiakirjat/Perehdytyskortit?csf=1&e=KwTaSK  
 
 
Tietosuojaseloste: 
https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste 
 
Yksikön perehdytysohjelmassa käydään kaikki työtehtävän osa-alueet läpi. Perehdytyksestä tehdään kirjaukset 
perehdytyslomakkeisiin. 
Yrityksessä on käytössä henkilöstön perehdyttämisohjelma koko henkilöstölle. Sisältö hieman poikkeaa tehtävästä ja 
työsuhteen kestosta riippuen. Käytössä on perehdytyksen tarkistuslista, joka käydään läpi yhdessä työntekijän kanssa. 
Perehdytyslista on laadittu vakituisille työntekijöille, lyhytaikaisille sijaisille ja opiskelijoille. 
Lähin esimies on vastuussa perehdytyksestä. Perehdytykseen osallistuu koko työyhteisö ja usein 
tarkoituksenmukaisinta onkin, että varsinaisen työtehtävien opastamisen tekevät työtoverit. Yksiköstä vastaava esimies 
vastaa siitä, että perehdytyksessä on käytettävissä riittävästi materiaalia ja käytettävä tieto on ajan tasalla. 
 
Kun uusi työntekijä perehdytetään, tulee seuraavat dokumentit käydä hänen kanssaan läpi: 
• Domacare -asiakastietojärjestelmä ja vaitiolovelvollisuus sekä salassapitolomake 
• Perehdytyksen tarkistuslista / perehdytysohjelma 
• Yksikön tilat ja arjen käytännöt 
• Työntekijöiden toimenkuvat 
• Yksikön vuorokohtaiset toimenkuvat 
• Muut erillisen perehdytysohjelmat edellyttämät asiat. 
 
Tarvittaessa töihin kutsuttavien ja hyvin lyhyitä sijaisuuksia tekevien työntekijöiden perehdyttämisohjelmaan 
sisällytetään välttämättömät työsuhdeasiat ja tiivistetty työnopastus sekä turvallisuusasiat. Työsuhteen keston 
pidetessä perehdytykseen lisätään yritystietoutta ja työnopastuksessa käsitellään tehtävää jo laajemmin osana 
kokonaisuutta. 
 
Vakinaiseen työsuhteeseen tulevan henkilön perehdyttämisessä käsitellään laajemmin työtehtävän linkittymistä muihin 
toimintoihin ja kaikki perehdyttämisen tarkistuslistassa olevat asiat käydään läpi riittävällä laajuudella. Tarkistuslistaan 
tehdään tarvittaessa lisäyksiä. Perehdyttämisohjelma suunnitellaan esimiehen ja perehtyjän kesken yksilöllisesti 
huomioon ottaen mm. työsuhteen kesto ja luonne, ammattitaito, kokemus sekä koulutus. Tarkistuslista sisältää 
jäsennellyn luettelon perehdyttämisessä esille otettavia asioita perehdytyksen suunnittelun ja toiminnan tueksi. 
 
Perehdyttäminen alkaa, kun lähiesimies (tiimivastaava) käy uuden työntekijän kanssa perehdyttämisen 
aloittamiskeskustelun ja alkaa täyttää hänen kanssaan perehdyttämisohjelmaa / tarkistuslistaa. 
Työhöntuloperehdyttäminen päättyy, kun perehdyttämislistaan on kuitattu kaikki aloituskeskustelussa suunnitellut asiat 
perehdytyksi sekä osaaminen tarkistettu ja esimies on käynyt työntekijän kanssa perehdyttämisen loppukeskustelun ja 
perehdyttämisohjelma / tarkistuslista allekirjoitetaan. Loppukeskustelun yhteydessä esimies pyytää kirjallisen 
palautteen perehdytyksestä. 
Perehtyjälle opastetaan miten hän voi oma-aloitteisesti hakea materiaalia ja tietoa. 
Perehtyvä työntekijä kuittaa esimiehelleen itse, että on omaksunut riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi ja on 
vastuussa lisätiedon hankkimisesta. Perehdyttäminen on vastavuoroinen prosessi, jossa perehtyjän tulee olla 
aktiivisesti mukana. 
 
Perehdyttäjä 
• opastaa 
• kertaa 
• tarkistaa oppimisen. 
Vastuu perehdyttämisen onnistumisesta on myös uuteen tilanteeseen tulevalla työntekijällä itsellään - oma aktiivisuus 
on avainasemassa. 
 
Perehtyjä 
• ottaa selvää asioista 
• kysyy, ellei tiedä 
• seuraa omaa oppimistaan. 
Täytetty ja allekirjoitettu perehdytyksen tarkistuslista / perehdytysohjelma skannataan työntekijän tietoihin 
henkilötietojärjestelmään. 
 
Työsopimuksen allekirjoittaessaan työntekijä sitoutuu tietosuojaan ja jokaiselta työntekijältä edellytetään erillinen 
salassapito- ja tietosuojasitoumus ennen käyttäjätunnusten myöntämistä asiakastietojärjestelmään. Sitoumuksen 
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sisältö käydään työntekijän kanssa läpi, sen ymmärrettävyyden varmistamiseksi ennen sen allekirjoittamista. 
Perehdytystä seurataan perehdytyskortilla, jotka tarkistetaan sisäisessä auditoinnissa. 
 
b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on 
järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön 
omavalvonnassa (katso riskinhallinta). 
 
 
Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi, kun työntekijä havaitsee asiakkaaseen 
kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Lomake löytyy sähköisenä toimintajärjestelmästä. Ilmoitus tulee tehdä välittömästi 
lomakkeella yksikön toiminnasta vastaavalle eli yksikön esimiehelle. Ilmoituksen vastaanottaja informoi ilmoituksesta 
aluejohtajaa ja konsultoi tätä ennen kuntaan tehtävää ilmoitusta. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava 
asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai valvonnan vastuuhenkilölle, mikäli kunnassa on tämä nimetty. 
 
Viikkopalavereissa muistutetaan erilaisista kanavista, joiden kautta ilmoitus on mahdollista tehdä (esimiehelle, 
esimiehen esimiehelle, työsuojeluvaltuutettu, Mehinetin anonyymi ilmoituskanava). 
 

c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

 
Koulutuskalenteriin on koottu tietoa Mehiläisen valtakunnallisista koulutuksista ja yhteistyökumppaneiden järjestämistä 
koulutuksista tarpeen mukaisina. Lisäksi käytössä on virtuaalinen oppimisympäristö Moodle, jossa on mahdollista 
suorittaa verkkokursseja. Yksikössä on oma koulutussuunnitelma. Kaikki koulutukset kirjataan henkilöstöhallinnan 
järjestelmään Workdayhin josta saa yksilö- /yksikkötasoisen tulosteen. Esimiehen vastuulla on 
täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumisen seuranta. 
 
Henkilöstön osaamis- ja koulutusstrategia 
Menestyminen muuttuvassa maailmassa edellyttää jatkuvaa oppimista sekä työntekijän että yrityksen näkökulmasta. 
Osaamisen hallinta on erittäin tärkeä kilpailuetu. Nopeus ja oikea ajoitus ovat kriittisiä tekijöitä osaamisen 
kehittämisessä. Koulutusta pyritään järjestämään koko henkilöstölle tarpeen mukaan. 
 
Tulos- ja tavoitekeskustelu 
Tulos- ja tavoitekeskustelut käydään vuosittain tammi-helmikuussa. Keskustelun tavoitteena on arvioida edellisen 
kauden suoriutumista ja tavoitteiden toteutumista sekä sopia tulevan vuoden tavoitteet. On erityisen tärkeätä, että 
jokainen työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan, että hän saa palautetta suorituksistaan ja että hän tietää, miten 
hyvistä suorituksista palkitaan. 
 
Uusien työntekijöiden kohdalla kehityskeskustelu ja siihen liittyvä henkilökohtainen kehittämissuunnitelma käydään 
perehdytysprosessin jatkumona noin kuuden kuukauden kuluttua työn aloittamisesta. Tämän jälkeen osaamista 
arvioidaan normaalin prosessin mukaisesti. Kehityskeskustelun perusteella laaditaan osaajan henkilökohtainen 
kehittymissuunnitelma. 

4.4.2 Toimitilat 
 

Tilojen käytön periaatteet 
 
Talon tilat ovat esteettömät ja niissä on otettu huomioon asiakasryhmän erityistarpeet esim. Ikkunat ovat alempana, 
joten ulos näkee tuolista/pyörätuolista ja vuoteessa maatessakin. Kaiteita on joka käytävällä, valaistus on mitoitettu 
ikäihmistä silmällä pitäen, materiaalit ovat turvallisia, hälytysjärjestelmät ovat uusia ja huomioivat muistisairauden 
haasteita. Yhteisöllisyyttä on ajateltu ja tuotu vahvasti mukaan suunnitteluun. Koska tilat ovat kahdessa kerroksessa, 
talossa on myös helppokäyttöinen hissi, jolla asukkaat voivat mahdollisimman itsenäisesti liikkua kerroksesta toiseen.  
Yhteiset avarat tilat ja aidatut piha-/ ulkoilualueet ovat esteettömät ja turvalliset liikkumiseen.  
 
Ruokasalissa/oleskelutilassa asukkaiden on mahdollista lukea lehtiä, katsella TV:tä, kuunnella musiikkia, ruokailla ja 
seurustella keskenään. Oleskelutilassa sekä käytävillä voidaan toteuttaa myös esimerkiksi fysioterapiaa ja 
liikuntatuokioita.  
  
Yhden hengen asukashuoneet ovat kooltaan 25m2. Huoneissa mahtuu kulkemaan apuvälineellä ja apuväline voidaan 
säilyttää huoneessa turvallisesti ilman, että tila loppuisi. Näin apuvälineet ovat helposti saatavilla. Yhdessäkin 
huoneessa on apuvälineenä dementiamatto. Yhden hengen asukashuoneiden lisäksi talossa on muutamia isompia 
32m2 asukashuoneita mm. pariskunnille. Jokaisessa asukashuoneessa on oma turvallinen inva-mitoitettu kylpyhuone. 
WC tiloissa istuin ja istuinreuna on punainen, mikä helpottaa asukasta sen hahmottamisessa. Samoin vessassa kaikki 
käsijohteet ja kahvat erottuvat seinistä ja lisäävät näin asukkaan turvallisuuden tunnetta. 
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Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 
Mainiokoti Timantin siivous tulee ostopalveluna viisi kertaa viikossa ja tarvittaessa useammin SOL siivoukselta. 
Siivouspalvelu SOL huolehtii myös ikkunanpesun ja kausiluontoiset siivoukset. Lisäksi koko henkilökunta huolehtii siitä, 
että kaikki tilat pysyvät siisteinä ja viihtyisinä.  
 
Talossa on pyykinkäsittelyä varten oma pyykkihuone, jossa pestään asukkaiden henkilökohtaiset vaatteet. Lisäksi siellä 
pestään henkilökunnan pyykki ja talossa pestävä pyykki, esim. vuodesuojat ja vuodevaatteet. Liinavaatteet tulee 
Mikkelin Tekstiili Oy:stä. 
 

4.4.3 Teknologiset ratkaisut 
Mehiläisessä kaikki potilaan hoitoon tai tarkkailuun välittömästi tai välillisesti käytettävät laitteet on kirjattu 
toimipistekohtaisiin laiterekistereihin. Rekisterissä tulee olla ajantasainen tieto laitteen huolto-, kalibrointi- ja 
validointihistoriasta sekä laitteen tunnistetiedot. Laitteet huolletaan ja kalibroidaan laitetoimittajan suositusten 
mukaisesti ja/tai vähintään vuosittain. 
 
Yksikön laiterekisteriin on kirjattu kaikki lääkinnälliset laitteet sekä sähkökäyttöiset hoitosängyt. 
Palohälytysjärjestelmätestaukset tehdään kuukausittain kiinteistöhuollon toimista. 
Kameravalvonnan rekisteriseloste löytyy Kodin kansiosta. 
Laitteiden käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät SharePoint kansiosta. Perehdytys hälytysjärjestelmiin ja laitteisiin kuuluu 
osaksi perehdytystä. 
 
 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin 
vastaaminen varmistetaan? 
 
Turvarannekkeet ovat kaikilla asukkailla. Hälytykset niistä tulee hoitajien puhelimiin. Hälytykset tulevat 
käytäväkohtaisesti siinä työskentelevän hoitajan puhelimeen. Hälytyksiin vastataan heti. Dementia matto on käytössä 
yhdellä asukkaalla, se hälyttää heti kun hän siihen astuu.  
 
Laitteiden toimivuus testataan säännöllisesti. Uusi hälytin tulee toimittavalta firmalta hyvissä ajoin ennen vanhan laitteen 
pariston loppumista. Henkilökunta on perehdytetty kutsujärjestelmän käyttöön. 
 
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavana toimii 
Leena Sinervä puh. 040 1831494 
 

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 
 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön 
ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 
 
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. Valviran 
määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista 
tehtävistä ilmoituksista. 
 
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. 
 
Laiteturvallisuus on paitsi laitteiden turvallisuutta myös niiden käyttöön liittyvää turvallisuutta. Esimies vastaa siitä, että 
henkilöstö on saanut laitteiden käyttökoulutusta ja käyttöturvallisuusohjeet ovat saatavilla ja niitä noudatetaan. Laitteisiin 
perehtyminen dokumentoidaan henkilökohtaiseen perehdytysohjelmaan. Yksikön laiterekisterin kuvaus: Yksikössä on 
käytössä seuraavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet: Sähkösängyt, verenpainemittarit, verensokerimittarit, 
henkilönostimet, lääkejääkaapin lämpötilamittari, nosturivaaka, otoskooppi, stetoskooppi, 
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Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset 
vaaratilanneilmoitukset? 
 
Mikäli laite aiheuttaa vaaraa asukkaalle tai henkilöstölle, tehdään siitä ilmoitus Valviralle. 
 
 

 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 
Sairaanhoitaja  Marja Sairanen puh. 0401256152 
 
 

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5) 

 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä henkilötietoja. Sosiaalihuollon 
asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa 
laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri 

käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot. 

 

Mainiokoti Timantissa on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä Domacare, johon kaikki asiakastiedot kirjataan ja 
tallennetaan. Palvelimet on varmuuskopioitu ja palosuojattu.  

 

Yksikköön on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 19 
h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. 
Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee 
järjestelmässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän 
riskin potilaisturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirastolle. 
 

Yksikön asiakasrekisteristä vastaavana henkilönä toimii toimintayksikön luvasta vastaava henkilö. Asiakasrekisteriin 
merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja 
korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisteripitäjälle, eli kunnalle, lomakkeella. Jos rekisteripitäjä ei anna pyydettyjä 
tietoja, tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisteripitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja 
sen perusteista.  

 
Palvelun päätyttyä asiakkaan asiakirjat toimitetaan palvelusopimuksissa kuvatulla tavalla asiakkaan sijoittaneen 
viranomaisen haltuun. Muu aineisto hävitetään tietosuojajätteen mukana. 
 
Tietoturvan ja -suojan omavalvontasuunnitelma https://mehilainen.ims.fi/servlet/doc/5113/approved/file  
 
Tietoturvaohje https://mehilainen.ims.fi/servlet/doc/5063/approved/file  
 
Prosessikuvaus https://mehilainen.ims.fi/spring/document/6393/approved/with_frames 
 
Mehiläisen sosiaalipalveluiden tietosuojaseloste  
https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste 
 

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

Tietosuojan toteutus on kuvattu Mehiläisen laadunhallinnan tietoturva- osiossa. Mehiläisen it-vastuut ja valtuudet on 

määritelty tietoturvastrategiassa ja kaikkien työntekijöiden työsopimukseen liittyy salassapitosopimus.  

https://mehilainen.ims.fi/spring/document/6393/approved/with_frames
https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste
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Tietosuojavastaava: lääketieteellinen johtaja Kim Klemetti, kim.klemetti@mehilainen.fi 

 
Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet  www.tietosuoja.fi  
 
Mehiläisen hoivapalveluiden tietosuojaseloste:  
https://www.mehilainen.fi/rekisteriseloste/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste  
 
 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
(lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista:  
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf  
 
Ohje salatun sähköpostin käyttöön:  
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  
 
Mehiläisen tietoturvapolitiikan kantava periaate on se, että kaikki muu kuin julkiseksi luokiteltu tieto on vain niiden 
tunnistettujen henkilöiden saatavissa, joilla on oikeus kyseisen tiedon käsittelyyn. Tietoturvapolitiikan noudattaminen on 
jokaisen työntekijän velvollisuus ja on esimiesten vastuulla huolehtia siitä, että työntekijät ymmärtävät tietoturvan 
tärkeyden. Tietoturvapolitiikan rikkomukset käsitellään tietoturvallisuuden ohjausryhmässä.  
 
Asiakastietosuoja-ominaisuudet ovat määräysten ja suositusten mukaiset. 
Yksikön vastuuhenkilö on nimetty asiakasrekisteristä vastaavaksi. 

 
Hoitosuhteen alussa pyydetään lupa tietojen käyttöön ja luvan laajuus kirjataan asiakastietojärjestelmään.  
Tietojen rekisteröinnistä kerrotaan suullisesti asiakkaan tullessa hoitoon. Kirjallinen informaatio siitä, että tietoja 
rekisteröidään järjestelmään, annetaan asiakaspalvelun alkamisen yhteydessä käytettävillä lomakkeilla. Samassa 
yhteydessä asiakasta informoidaan rekisteriselosteesta. Järjestelmä sijaitsee yksikön palvelintasolla. Sitä käytetään 
palvelimella olevilta työasemilta. Palvelimen tietoturva on hoidettu organisaatiotasolla varmuustallentein. 
 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä, tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Käyttöoikeuden 
saaminen järjestelmään edellyttää kirjallista vaitiolositoumusta.  
 
Henkilökunnan perehdytysohjelmassa varmistetaan tietosuoja-asioiden osaaminen ja hallinta. Perehdytysohjelmassa 
on eritelty perehdytettävät asiat, jotka tulee käydä läpi.  
 
Tietosuojakäytännöt ja vaitiolovelvollisuus selvitetään työntekijälle työsopimusta allekirjoitettaessa ja se kirjataan 
henkilöstöhallintajärjestelmään. Yksikön tietosuojakäytännöt on kuvattu tietosuojaselosteessa.  
 
 
 

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. 
 
a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä 
lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja 
viranomaismääräyksiä? 
 
Tietosuojan toteutus on kuvattu Mehiläisen laadunhallinnan tietoturva- osiossa. Mehiläisen it-vastuut ja valtuudet on 
määritelty tietoturvastrategiassa ja kaikkien työntekijöiden työsopimukseen liittyy salassapitosopimus.  
 
Tietosuojavastaava: 
Kim Klemetti   
kim.klemetti@mehilainen.fi 

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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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  
 
Mehiläisen tietoturvapolitiikan kantava periaate on se, että kaikki muu kuin julkiseksi luokiteltu tieto on vain niiden 
tunnistettujen henkilöiden saatavissa, joilla on oikeus kyseisen tiedon käsittelyyn. Tietoturvapolitiikan noudattaminen on 
jokaisen työntekijän velvollisuus ja on esimiesten vastuulla huolehtia siitä, että työntekijät ymmärtävät tietoturvan 
tärkeyden. Tietoturvapolitiikan rikkomukset käsitellään tietoturvallisuuden ohjausryhmässä.  
 
Asiakastietosuoja-ominaisuudet ovat määräysten ja suositusten mukaiset. 
Yksikön vastuuhenkilö on nimetty asiakasrekisteristä vastaavaksi. 
 
Hoitosuhteen alussa pyydetään lupa tietojen käyttöön ja luvan laajuus kirjataan asiakastietojärjestelmään.  
Tietojen rekisteröinnistä kerrotaan suullisesti asiakkaan tullessa hoitoon. Kirjallinen informaatio siitä, että tietoja 
rekisteröidään järjestelmään, annetaan asiakaspalvelun alkamisen yhteydessä käytettävillä lomakkeilla. Samassa 
yhteydessä asiakasta informoidaan rekisteriselosteesta. Järjestelmä sijaitsee yksikön palvelintasolla. Sitä käytetään 
palvelimella olevilta työasemilta. Palvelimen tietoturva on hoidettu organisaatiotasolla varmuustallentein. 
 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä, tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Käyttöoikeuden 
saaminen järjestelmään edellyttää kirjallista vaitiolositoumusta.  
 
Henkilökunnan perehdytysohjelmassa varmistetaan tietosuoja-asioiden osaaminen ja hallinta. Perehdytysohjelmassa 
on eritelty perehdytettävät asiat, jotka tulee käydä läpi.  
 
Tietosuojakäytännöt ja vaitiolovelvollisuus selvitetään työntekijälle työsopimusta allekirjoitettaessa ja se kirjataan 
henkilöstöhallintajärjestelmään. Yksikön tietosuojakäytännöt on kuvattu tietosuojaselosteessa.  
 
Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä ohjeet:  
 
www.tietosuoja.fi 
 
 

b) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain 
rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
 
Yksikön tietosuojaseloste on luettavissa kodinkansiosta. 

c) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
 
              Kim Klemetti 
              kim.klemetti@mehilainen.fi 
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9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamisesta. 
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. 
Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan 
riskin vakavuuden mukaan suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 
Mehiläisen toimintatapaan kuuluu laadun jatkuva seuranta ja kehittäminen. Yksikään prosessi ei ole koskaan täysin 
virheetön ja inhimillisessä toiminnassa myös virheitä sattuu. Olennaista on, että tietoa kerätään ja siihen reagoidaan ja 
että organisaatiolla on yrityskulttuuri, joka pyrkii jatkuvaan kehittymiseen. 
 
Kattava riskienarviointi tehdään henkilöstön kanssa vuosittain. Sen lisäksi tapahtumat, jotka eivät kuulu tavanomaiseen, 
hyvin sujuvaan, laadukkaaseen toimintaan, kirjataan sähköiseen HaiPro-haittatapahtumaohjelmaan. Ilmoitus tehdään 
myös virheellisestä menettelytavasta tai asiakasturvallisuuden vaarantavasta läheltä piti –tilanteesta, esimerkiksi ollaan 
antamassa väärää lääkettä, jaetaan lääkkeet väärin, asiakkaan kaatumisesta, laitteen toimimattomuudesta tai toiminta- 
ja/tai työohjeiden vastaisesta toiminnasta. 
 

10OMAVALVONTASUUNNITELMANSEURANTA (5) 
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 

 
Littoinen, 10.2.2022 
 

Allekirjoitus 
 
 
Marja Sairanen 

 

11 TILAAJAN KANSSA SOVITUT LISÄYKSET TAI LIITTEET 
OMAVALVONTASUUNNITELMAAN  
 

 
Tilaajalta ja valvontaviranomaisilta tulleet lisäyspyynnöt tai listaus omavalvontasuunnitelman liitteenä olevista 
asiakirjoista.  
 

 

11 LÄHTEET 
 
LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA 
LAATUSUOSITUKSIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, 
elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  
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http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf 

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja 
terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille: 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1 

 

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 

https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-

8293-5606b41536a7 

 

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

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1 

 

STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten 
ihmisten asumispalveluiden laatusuositus 

https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf 

 

 

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista 
oppiminen. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-
organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf 

Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:  
Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 
 

Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä: 

Valviran määräys 4/2010: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-

tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus 

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  
Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html  
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: 
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 
Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon sekä 
muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 
 
 
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-
8b71-960a9dc2f005 
 

 

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