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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 
Nimi: Mehiläinen Oy 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 1893695-5 
 

 
 
Kunnan nimi: Turku 
 
Kuntayhtymän nimi:       
 
Sote -alueen nimi:       
 

Toimintayksikön nimi 
Mainiokoti  Nukkumatti 
 

Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
 Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinto                          

sosiaalijaterveystoimi@turku.fi 

Kristiinankatu 1, 20100 Turku                                                               p.02-2662211, fax 02-2626899 

 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
70 
 

Toimintayksikön katuosoite 
Satakunnantie 177 
 

Postinumero 
20320 
 

Postitoimipaikka 
Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Kimmo Keskinen 
 

Puhelin 
0407495748 
 

Sähköposti 
kimmo.keskinen@mehilainen.fi 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimin-
taa harjoittavat yksiköt) 
6.3.2012 

Palvelu, johon lupa on myönnetty 
vanhusten tehostettu palveluasuminen 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottami-
sesta 
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen 
ajankohta 
 

  

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi


 

2 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

 Vistan pesula, Pamark, Tena-kauppa ,ISS Security, Suomen kotilääkäripalvelu, Inspecta, 

Respecta, Senior Hoivakalusteet,TTH kiinteistöhuolto, Lojer, L&T, SOL, Länsikeskuksen 

apteekki, Meira Nova, Lindström Oy, Sähkökorjaamo Orta Oy, Dieta Oy, Joakim Kivinen tmi.  
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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

 
Toiminta-ajatus 
 
Mainiokoti  Nukkumatti tarjoaa ympärivuorokautista, turvallista sopimuksen mukaista hoivaa ja huo-
lenpitoa vanhuksille, jotka eivät enää selviydy päivittäisistä toiminnoista omassa kodissaan, tehostetun 
palveluasumisen ja (tällä hetkellä vielä myös) laitosasumisen muodoissa. Asumispalveluun asukas voi 
tulla itse maksavana, palvelusetelillä tai kaupungin palvelusopimuksella, jolloin kaupungin sosiaalitoimi 
valitsee ja sijoittaa asukkaan. Mainiokoti Nukkumatissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
 
Mehiläinenen arvoja ovat:  
-Ihminen ihmiselle (Pysähdymme, kohtaamme, kuuntelemme) 
-Onnellinen elämä (Hyviä hetkiä, vähemmän huolia, Tasapaino työn ja perheen välillä) 
-Työmme on arvokasta (Arvostamme jokaista yksilönä, Mainio yritys, koti, työpaikka, vaikuttaja ja 
kumppani) 
Arvomme näkyvät kaikessa toiminnassamme ja ovat apuna valinnoissa, joita Mehiläisen työntekijät to-
teuttavat työssään päivittäin. Arvomme korostavat ihmisläheistä ja luotettavaa toimintaa sekä yhdessä 
työskentelyä ja toisia kunnioittavaa vuorovaikutusta. Toimintaperiaatteena yksikössämme on kuntou-
tumista edistävä hoitotyö ja asukkaan elämänlaadun tukeminen hoivalla, kuntoutuksella ja erilaisilla 
palveluilla. Logoterapeuttisen palvelufilosofian mukaan asukkaamme elävät turvallista, merkityksellistä 
ja omannäköistänsä arkea yksikössämme. 
Toiminta-ajatusta, arvoja ja toimintaperiaatteita tarkastellaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain yri-
tyksen strategian päivittämisen yhteydessä ja tästä vastaa yrityksen johtoryhmä. 
 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työ-
vaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskin-
hallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai 
minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoi-
mien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omaval-
vonnan osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 
 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työn-
tekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden var-
mistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympä-
ristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia myös muulta 
henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitel-
man laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
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Toiminnan riskejä arvioidaan turvallisuusselvityksessä, palo- ja pelastussuunnitelmassa, elintarvikelain 
mukaisessa omavalvontasuunnitelmassa sekä lääkehoitosuunnitelmassa. Yksikön turvallisuusselvitys ja 
pelastussuunnitelma on hyväksytetty pelastusviranomaisilla ja elintarvikelain mukainen omavalvonta-
suunnitelma terveysviranomaisilla. Toiminnan ja palvelun laatua seurataan omavalvonnan ja hoivan ja 
hoidon poikkeamilla. Lisäksi tehdään vuosittain työsuojelulain mukainen riskien arviointi, johon on yh-
distetty asiakkaaseen kohdistuvien riskien arviointi. 
 

 

Riskien tunnistaminen 
 
Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 
 

Poikkeamat, läheltä piti -tilanteet ja tapaturmat dokumentoidaan sähköiseen palautejärjestelmään ja 
käsitellään seuraavasti: 
- poikkeama/läheltä piti -tilanne havaitaan, välittömät toimenpiteet tehdään ja kirjataan 
toteutuneeksi sähköiseen palautejärjestelmään 
- tapahtumat käsitellään yksikön  tiimipalavereissa, ,viikkokokouksissa ja yksikön JORY:ssa 
- kehitysehdotuksia henkilökunta voi tuoda esille tiimipalavereissa, viikkokouksissa ja päivittäisessä 
dialogissa yksikön lähiesimiesten kanssa ja laittamalla kehitysehdotuksia sähköisen 
palautejärjestelmän kautta 
 

Riskien käsitteleminen 
 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu, niiden kirjaaminen, analysointi ja ra-
portointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuotta-
jalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsit-
telyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos ta-
pahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoi-
daan korvausten hakemisesta. 
 

Kun poikkeama/läheltä piti -tilanne havaitaan, välittömät toimenpiteet tehdään ja ne kirjataan sähköi-
seen palautejärjestelmään. Poikkeamat käsitellään yksikön kokouksissa säännöllisesti. Viikoittain tiimi-
palavereissa ja kuukausittain yksikön kuukausikokouksen yhteydessä ja määritellään jatkotoimenpi-
teet ja vastuutetaan henkilöt toteuttamaan mahdolliset toimintaan liittyvät muutokset. 
 Kehitysehdotuksia käsitellään yksikön viikkokokouksissa, yksikön jory:ssa ja kerrosten 
tiimipalavereissa. 
 
 

Korjaavat toimenpiteet 
 
Laatupoikkeamien, läheltä piti tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimen-
piteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilan-
teiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös kor-
jaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
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Kun poikkeama/läheltä piti - tilanne havaitaan, välittömät toimenpiteet tehdään ja ne kirjataan säh-
köiseen palautejärjestelmään 
- tapahtuma käsitellään yksikön kokouksissa säännöllisesti ja määritellään jatkotoimenpiteet, ettei 
tapahtuma toistu 
  
 

Muutoksista tiedottaminen 
Tiedottaminen yksikössä tapahtuu tiimipalavereissa ja viikkopalaverissa, joista pidetään muistioita. Jo-
kainen työntekijä on velvollinen lukemaan muistiot ja puumerkillään varmistamaan ne luetuiksi. Lisäksi 
muutoksista tiedotetaan yksikön kuukausikokouksessa. Jos toimintatavan muutokset koskevat useita 
yksiköitä kerrallaan käytössämme on MAIRE yrityksen intranet, jossa yksikön työntekijän tulee vierailla 
kerran työvuoronsa aikana. 
Kaikista vakavista poikkeamista ja läheltä piti – tilanteista sekä niiden johdosta tehdyistä muutoksista 
informoidaan asiakasta itseään, hänen omaistaan/ edunvalvojaa sekä kuntaa, joka on sijoittanut asiak-
kaan sekä jos eri niin sijaintikunnan sosiaalitoimea. Vakavat poikkeamat ja läheltä piti -tilanteet ja niiden 
johdosta tehdyt muutokset käydään läpi koko yrityksen asumispalveluiden johtoryhmässä, jolla pyri-
tään ehkäisemään vastaavat tapahtumat muissa yksiköissä. 
 
 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvon-
nan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 

Nukkumatin johtoryhmä (palvelutalon johtaja, laatuvastaava, vastaava hoitaja ja tiimien sairaanhoita-
jat) yhdessä henkilöstön kanssa vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja sen toteutumisesta. 
Yksikkömme perehdytys -suunnitelma sekä  Hoiva Mehiläinen Oy:n valtakunnallinen 
koulutusjärjestelmä varmistaa sen, että kaikilla työntekijöiltä on tarvittava osaaminen omavalvonnan 
toteuttamiselle. 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
Kimmo Keskinen 0407495748, kimmo.keskinen@mehilainen.fi 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvalli-
suuteen liittyviä muutoksia. 
 

 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus. 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä erillisessä kansiossa.  
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ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

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

Kunnan sijoittaessa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin suorittaa kunta. Asumispalveluyksikössä pal-
velun tarpeen arvioinnissa ja hoito- ja kuntoutumissuunnitelman teossa käytetään RAVA, RAI ja MMS 
mittaristoja. 
  
 

Palvelutarpeen arviointiin osallistuu asiakkaan lisäksi hänen suostumuksellaan omainen/ läheinen tai 
laillinen edustaja, mahdollinen hoitava taho sekä sijoittavan kunnan edustaja jos asiakas tulee kunnan 
sijoittamana. 
 
 

 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntou-
tusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämän-
laadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asia-
kirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuunnitelmaa ja jolla viestitään palvelun jär-
jestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 

Hyvinvointi- ja kuntoutumissuunnitelma tehdään vähintään kuukauden kuluessa asukkaan muutosta ja 
päivitetään vähintään puolivuosittain tai asiakkaan hoidon tarpeen muuttuessa. Hyvinvointi- ja kuntou-
tumissuunnitelmaan kirjataan asiakkaan omat toiveet ja sen lähtökohtana ovat aina asiakkaan vahvuu-
det ja jäljellä olevat voimavarat.  Suunnitelmaan kuvataan asiakkaan kanssa yhdessä sovitut tavoitteet 
sekä konkreettiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoito- ja kuntoutumissuunnitelman toteutu-
mista seurataan jatkuvasti ja sen dokumentointi on osa päivittäistä kirjaamista. Lisäksi suunnitelman 
toteutumista arvioidaan erikseen kuukauden välein ns. väliarviointien avulla. 
 
 

Omahoitajan vastuulla on informoida koko yksikön henkilökuntaan hyvinvointi- ja kuntoutumissuunni-
telman tavoitteista ja keinoista viikkopalavereissa, lisäksi hyvinvointi- ja kuntoutumissuunnitelma on 
sähköisessä asukastietojärjestelmässä koko ajan nähtävillä päivittäisen kirjaamisen rinnalla. 
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Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen 
vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja 
yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hä-
nen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtä-
vänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan pal-
velujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 

Asukas on mukana sekä omassa palvelutarpeen arvioinnissa että hyvinvointi- ja kuntoutumissuunnitel-
man laadinnassa. Asiakkaan hyvinvointi- ja kuntoutumissuunnitelman apuna hyödynnetään asiakkaan 
elämän historiatietoja ja mahdollistetaan omannäköisen elämän jatkuminen. Asiakas saa päättää mm. 
itse omasta päivärytmistään.  
 
Yksikössä on kaikilla asukkailla oma huone. Yksityisyys varmistetaan hoitotoimenpiteiden yhteydessä ja 
asukkaiden huoneet ovat lukittavissa.  
 
Asiakkaat saavat kalustaa oman huoneensa ja tuoda sinne tuttuja esineitä, myöskään vierailuaikoja ei 
ole rajattu.  
 
Tarvittaessa käytetään erilaisia tuetun päätöksenteon menetelmiä. Tarvittaessa käytetään vaihtoehtoi-
sia kommunikaatiomenetelmiä jos asiakkaan ilmaisukyky on alentunut.  
 
Asiakkaan yksityisistä asioista ei keskustella muiden kuullen.  

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja 
toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on 
aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoas-
taan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemäärää-
misoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpi-
teet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisar-
voa kunnioittaen.. 
 
 
Asukkaan itsemääräämisoikeuden tai muiden perusoikeuksien rajoittamista voidaan käyttää vain, jos 
asukkaalta puuttuu kyky päättä 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. 
Tärkeää on aina arvioida miten voidaan ennaltaehkäistä tilanteita, joissa rajoitteiden käyttöä 
joudutaan harkitsemaan. 
Edellytyksenä rajoitteiden käytölle on, että muita keinoja on jo kokeiltu, mutta ne on todettu 
rittämättömiksi tai ettei suojattavan edun turvaamiseksi ole käytettävissä muita keinoja. 
Rajoittavat toimenpiteet suoritetaan aina mahdollisimman turvallisesti ja asikkaan ihmisarvoa 
kunnioittaen ja vain sen aikaa kun on välttämätöntä. 
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Jos asiakas kykenee päättämään hoidostaan ja ymmärtämään tekojensa seuraukset, on hänellä oikeus 
tehdä omaa terveysttään tai turvallisuuttaan vaarantaviakin ratkaisuja. 
Yksikössä on asukkaan itsemäärämisoikeuteen liittyvä ohjeistus yksikön toimintaohjeissa ja näin se on 
myös osana perehdytystä. 
Jos rajoittaviin toimenpiteisiin joudutaan muista keinoista huolimatta turvautumaan, niin päätöksen 
niistä tekee aina asiakkaan hoitava lääkäri. Asiakirjoihin tehdään merkinnät rajoitustoimenpiteen päät-
täneestä ja sen suorittaneesta henkilöstä, käytetystä rajoitustoimenpiteestä, sen perusteesta ja kes-
tosta. 

 
 
 

Asiakkaan kohtelu 
 
Sosiaalihuoltolain 48§ ja 49§ velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä toi-
minnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia 
asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asi-
asta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten es-
tämättä. Jos työntekijä huomaa työssään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaali-
huollon toteuttamisessa, hän voi tehdä ilmoituksen. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan 
epäasiallista kohtaamista, asiakkaan loukkaamista sanoilla, asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puut-
teita, asiakkaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuurista johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös 
epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen tai voi johtaa epäkohtaan, tulee ilmoittaa. Kaltoin kohtelulla tar-
koitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohtelua. Esimerkiksi asia-
kasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään hyväksi fyysisesti tai taloudellisesti, puhutellaan epä-
asiallisesti ja loukkaavasti tahi palvelussa, asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa, perushoi-
vassa ja hoidossa on vakavia puutteita. 
 
Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi toiminnasta vastaavalle 
eli yksikön esimiehelle, kun työntekijä havaitsee asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. 
Lomake löytyy sähköisenä ja paperiversiona yksikön omavalvontakansioista. 
 
Liite: henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomake 
 
Ilmoituksen vastaanottaja informoi ilmoituksesta palvelujohtajaa. Ilmoituksen vastaanottaneen hen-
kilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai valvonnan vastuuhen-
kilölle, mikäli kunnassa on tämä nimetty. 

 
Kaltoinkohtelua pyritään ehkäisemään henkilökunnan valinnalla, perehdytyksellä sekä koulutuksella. 
Työyhteisössä tuetaan avoimeen vuorovaikutukseen, jolloin asioista voidaan keskustella jo ennen 
ongelmien ilmaantumista. 
 
Jos hoitopaikassa ilmenee asiakkaan kaltoinkohtelua, siihen puututaan välittömästi ja tilanne 
selvitetään pikaisesti ja avoimesti. Kukaan ei saa vaieta havaitessaan kaltoinkohtelua ja jokaisella 
ilmoitusvelvollisuus omalle esimiehelle. Yksikössä selvitetään esimiehen johdolla, onko kaltoinkohtelu 
tapahtunut. Esimies keskustelee ensin kahden kesken asianosaisten kanssa. Kaikkia osapuolia, 
asiakasta, omaisia ja henkilökuntaa kuullaan. Jos työntekijän todetaan 
kaltoinkohtelevan/kaltoinkohdelleen asiakasta, edetään edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. 
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Jos epäillään tai havaitaan, että asiakkaan omainen kaltoinkohtelee taloudellisesti asiakasta, otetaan 
välittömästi yhteyttä yksikön esimieheen, joka tekee tarpeen mukaan ilmoituksen ohjeen mukaan 
kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 
Jos epäillään, että  asiakkaan omainen kaltoinkohtelee tätä fyysisesti tai psyykkisesti kotilomien 
aikana, pidetään hoitoneuvottelu, jossa keskustellaan asiasta omaisen kanssa. Tarvittaessa kotilomia  
voidaan rajoittaa. Esimies tekee tarvittaessa ilmoituksen kunnan sosiaalihuollon johtavalle 
viranhaltijalle. 
 
Jos lyhytaikaishoidossa olevan asiakkaan omainen kaltoinkohtelee asiakasta, työntekijä täyttä 
ilmoituslomakkeen ja toimittaa sen esimiehelle, joka ottaa yhteyttä asiakkaan asuinalueen 
sosiaalityöntekijään. 
 
Jos yksikön / palvelutalon asiakkaan omaisen epäillään kaltoinkohtelevan fyysisesti tai psyykkisesti 
vierailujen yhteydessä, pidetään hoitoneuvottelu, jossa asiasta keskustellaan omaisen kanssa. 
Omaisten käyntejä ei voida rajoittaa. Jos tilanne jatkuu, toimitaan edellä mainittujen ohjeiden 
mukaan. Tarvittaessa otetaan yhteys asiakkaan hoitavaan lääkäriin ja pidetään laajennettu 
hoitoneuvottelu, jossa asiakkaan ja hänen omaisen lisäksi on paikalla lääkäri, sosiaalityöntekijä, 
vastuuhoitaja /-ohjaaja ja yksikön esimies ja muita mahdollisia edustajia. Tarvittaessa konsultoidaan 
muita viranomaisia kuten poliisia tai edunvalvontaa sopivan ratkaisumallin löytämiseksi. Tilanteessa 
tehdään arvio siitä, onko asiakkaan fyysinen tai henkinen terveys vaarassa. Tarvittaessa asiakas pitää 
toimittaa saamaan asianmukaista hoitoa. 
 
Mikäli yksikön asiakas kaltoin kohtelee toista asiakasta, on yksikössä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin, 
jotka lopettavat kaltoin kohtelun. Asiakkaiden turvallisuuden varmistaminen on ensisijaista. Kaltoin 
kohteluun puuttuminen edellyttää asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaista selvittämistä. Tilanteen rat-
kaisemisen tulee perustua ensisijaisesti uhkaa ja vaaraa aiheuttavan asiakkaan käyttäytymisen syiden 
tunnistamiseen. Lisäksi asiakkaan lääkitys tulee tarkistaa. 
 

Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa 
palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä 
hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty pa-
laute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 
Asukaskokouksia pyrimme järjestämään viikoittain. 
 

Palautteen kerääminen 
 
Mainiokoti Nukkumatti kerää jatkuvasti asiakkailta, omaisilta ja läheisiltä palautteita ja kehitysehdotuk-
sia. Palautteet voi antaa joko kirjallisena palautelomakkeella tai suullisena, jolloin henkilökunta kirjaa 
palautteen palautelomakkeelle sähköiseen palautejärjestelmään tai yrityksen nettisivujen kautta. Yksi-
kön palautelaatikko sijaitsee sisääntuloaulassa ja kerrosten auloissa ilmoitustaulujen yhteydessä. Li-
säksi teemme parin kuukauden välein asukas- sekä omaistyytyväisyyskyselyn sähköisesti, jonka pa-
lautetta käytetään toiminnan kehittämiseksi. Yksikössä toimii säännöllisesti asukaskokous sekä omais-
tenillat kaksi kertaa vuodessa, joissa palautetta ja kehitysehdotuksia kerätään ja käsitellään. 
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Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Sähköisen asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyn tulokset käsitellään yksikön kokouksessa ja niiden pe-
rusteella määritellään kehitystoimenpiteet. Kehitystoimenpiteiden toteutumista seurataan kuukausit-
tain. Lisäksi yritystasolla määritellään koko yritystä koskevat kehittämistoimenpiteet, joiden toteutu-
mista johtoryhmä seuraa. Muut palautteet käsitellään yksikön kuukausipalaverissa ja sovitut toimenpi-
teet kirjataan muistioon ja niiden toteutumista seurataan kuukausittain. 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
Kimmo Keskinen 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
Turku: 02 262 6171, sosiaaliasiamies@turku.fi 
Naantali: Pietiläinen Paavo 010 830 5106 
Raisio, Lieto, Kaarina: Kati Lammi 050 559 0765 kati.lammi@vasso.fi 
Salo: Harri Harberg harri.harberg@salo.fi, 02 778 3601 
Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi 
 •tiedottamalla asiakkaan oikeuksista 
 •neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
 •neuvomalla muistutuksen laatimisessa 
 
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
Aurakatu 8 puh. 029 553 5535  (Turun Maistraatti) 
kuluttajaneuvoja ( palveluseteli- ja yksityisasiakkaat) 
 •avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa 
 •antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista 
 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja 
huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 
Tarvittavat muutokset käsitellään yksikön viikkopalaverissa (kiireiset) tai yksikön kuukausipalaverissa, 
sekä sovitaan tarvittavista muutostoimenpiteistä. Muutostoimenpiteet kirjataan muistioon ja niiden 
toteutumista seurataan seuraavissa kokouksissa. Kaikki kantelu- ja valvontapäätökset käsitellään 
myös yrityksen asumispalvelun johtoryhmässä, jolloin mahdolliset muutostarpeet huomioidaan koko 
yrityksessä. Tarvittaessa muutostarpeet johtavat toimintakäsikirjan ja/tai ohjeistuksen päivittämiseen. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
Yksityishenkilö muistutusten käsittelyllä tavoiteaika on yksi viikko. Viranomaispyynnöt, jotka vaativat 
laajempaa selvitystä toimitetaan pyydetyssä ajassa. 
 

 
 
  

mailto:sosiaaliasiamies@turku.fi
mailto:kati.lammi@vasso.fi
mailto:harri.harberg@salo.fi


 

12 

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

Asukkaiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana on Mehiläisen laatuajattelu, joka 
korostaa ihmisen ainutkertaisuutta, ihmisen tahtoa mielekkääseen ja merkitykselliseen elämään, huo-
mion kiinnittämistä asiakkaan voimavaroihin sekä vapautta tehdä valintoja. 
 
Asiakkaan toiveet ja jäljellä olevat voimavarat huomioiden varmistetaan asiakkaan fyysisen toiminta-
kyvyn ylläpito ulkoilun, liikunnan ja muiden harjoitteiden avulla. Psyykkistä toimintakykyä edistetään 
tunnistamalla mm. masennusta, huolehtimalla riittävästä unen määrästä, sekä säännöllisellä vuoro-
kausirytmillä sekä yhteisön ja omaisten tuella.  Sosiaalista toimintakykyä tuetaan ryhmätoiminnalla ja 
mahdollistamalla sosiaalisia kontakteja sekä yksikössä tapahtuvien vierailujen että yksiköstä ulospäin 
suuntaavan toiminnan avulla. Erilainen virikkeellinen harrastetoiminta tukee kokonaisvaltaista hyvin-
vointia. Yksikköön laaditaan viikoittain viriketoimintaohjelma, jonka toteuttamisesta vastaa fysiotera-
peutti yhdessä hoitajien kanssa 
 

      
 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumi-
seen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
 
Asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattujen päivittäistä liikkumista, 
ulkoilua, kuntoutusta ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden 
toteutumista seurataan säännöllisesti asukaskirjauksista hakusanoilla. Tavoitteiden totetumisesta 
raportoidaan tarvittaessa palveluja ostavalle kunnalle sopimuksen mukaisesti. 
 
 

Ravitsemus 
 
 RAI-toimintakykymittaria käytetään hyväksi asukkaiden ravitsemuksen seurannassa. Lisäksi käy-
tämme MNA – testiä ja painoa seurataan vähintään kerran kuukaudessa 
Aterioiden suunnittelu ja valmistus on ammattitaitoisten henkilöstön vastuulla, joilta edellytämme 
valtakunnallisten ravitsemussuositusten noudattamista eikä yöpaasto ylitä 11 tuntia sekä huoleh-
dimme lääkärin määräämistä erikoisruokavaliosta. Varmistamme, että ruokailurytmi on säännöllinen.  
 

Hygieniakäytännöt 
 
Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat 
hygieniakäytännöille tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimi-
sen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 
 
Asukkaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen tuen tarve kirjataan hyvinvointi- ja kuntoutu-
missuunnitelmaan ja sen toteutumista seurataan osana päivittäistä kirjaamista. 
 
Henkilökunta pukeutuu siisteihin ja asianmukaisiin työasuihin. Ruoan käsittelyssä tulee estää hiusten 
putoaminen elintarvikkeisiin esim. liinalla tai pitämällä hiukset sidottuina. Kaikilla työntekijöillä, jotka 
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osallistuvat ruoan käsittelyyn on hygieniapassi. Asukastyössä ja ruoan käsittelyssä käsistä on pidettävä 
huolta: kädet kuivataan huolellisesti kosteuden aiheuttamien ihottumien ja infektioiden estämiseksi.  
 
Yksikön siivous on ohjeistettu siivous- ja puhdistussuunnitelmassa. Myös käytettävät pesuaineet ja 
välineet on kuvattu siinä. 
Epidemia voi olla esim. hengitystie-epidemia, ripuliepidemia, vatsatautiepidemia, jne. Epidemiat 
voivat levitä kosketustartuntana, jolloin käsien ja pintojen puhtaus on erityisen tärkeää. 
Asukkaan vaatteet  vaihdetaan vähintään päivittäin ja vuodevaatteet  tarvittaessa. Likapyykkiä 
käsitellään varoen ja käytetään suojakäsineitä. Käytetyt vuodevaatteet laitetaan suoraan 
pyykkipussiin. Eritteinen ja märkä pyykki voidaan pakata pesukoneessa itsestään sulavaan 
muovipussiin.  
Vatsatautiepidemioissa asukashuoneista ja asukkaiden käyttämistä wc- ja saniteettitiloista poistetaan 
kaikki eritetahrat välittömästi. Laajalla alueella olevat eritteet on järkevää poistaa lattiakuivaimella ja 
siivousliinoilla. Asukashuoneiden siivouksessa erityistä huomiota kiinnitetään kosketuspintojen ja ns. 
tarttumapintojen puh-distamiseen lukien vuoteen pääty ja laidat. Erityisesti epidemioiden aikana 
käytetään huonekohtaisia siivousvälineitä ja kertakäyttöisiä siivousliinoja. Siivousta tehostetaan myös 
henkilökunnan työ- ja taukotiloissa. Myös asukaskansiot, kärryt, erilaiset korit ja tarjottimet 
puhdistetaan mahdollisuuksien mukaan soveltuvalla desinfektio tai puhdistusaineilla. 
Epidemiatilanteesta tai vaikeista tapauksista informoidaan alueellista hygieniahoitajaa ja infektiolääkä-
riä sekä noudatetaan heidän antamiaan ohjeita.   
Yleisten tilojen siivous tapahtuu alihankintana L&T siistijän toimesta yksikön siivoussuunnitelman mu-
kaisesti ja työn laadun seuranta tapahtuu kuukausittaisten laatukatselmusten yhteydessä.  
 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 
 
 

Hammashoito ja kiireetön sairaanhoito kirjataan sähköiseen asiakastietojärjestelmäämme päivittäi-
seen seurantaan huomio-merkinnällä ja niiden toteutumista seurataan vähintään puolivuosittain 
hoito- ja kuntoutussuunnitelman päivittämisen yhteydessä. 
 
Kiireellistä sairaanhoitoa koskevat tapahtumat ja äkilliset kuolemat käydään aina läpi henkilöstön 
viikkopalaverissa, jossa varmistetaan että on toimittu oikein ja tieto pysyy henkilöstöllä ajan tasalla. 
Yksikön toimintaohjeissa on erilliset ohjeet siitä, miten tällaisissa tapauksissa toimitaan. 
  
Asiakkaan siirtyessä kiireelliseen sairaanhoitoon, tiedonkulku varmistetaan lähetteellä. 
 

Hyvinvointi- ja kuntoutumissuunnitelmaan kirjataan terveyttä edistävän toiminnan tavoitteet ja kei-
not ja niiden toteutumista seurataan kuukausittain hoito- ja kuntoutumissuunnitelman toteutumisen 
arvioinnin yhteydessä. Yksikön lääkäri päivittää hoitosuunnitelman vähintään kerran vuodessa ja tar-
vittaessa asukkaan terveydentilan niin vaatiessa. Lääkäri käy yksikössä kerran viikossa.  
 

 Yksikön Vastaava sairaanhoitaja on vastuussa asiakkaiden terveyden-ja sairaanhoidosta 

Lääkehoito 
 
Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitel-
maan. STM:n Turvallinen lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamisen pe-
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riaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteut-
tavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia 
palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö. 
 

Yksikössä on Turvallinen lääkehoito- oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelma, jossa on määritelty 
lääkehoidon vastuut ja käytänteet. Suunnitelman toteutuksesta ja päivityksestä vastaa vastaava hoi-
taja ja sen toteutumista seurataan tarkistuslistoilla ja kuittauksilla sekä lääkehoidon poikkeamilla, joi-
hin reagoidaan välittömästi ja tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Poikkeamia ja niistä johtu-
vien korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan viikko- ja kuukausikokouksissa.  Lääkehoito-
suunnitelma päivitetään vuosittain. Lääkelupien allekirjoituksesta vastaava henkilö on kirjattu lääke-
hoitosuunnitelmaan. 
 

Lääkehoidossa vastuuhenkilönä toimii yksikön vastaava hoitaja 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 
 
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
 
Alihankintana tuotettavien palvelujen pohjana on palvelukuvaus, johon alihankkijan  tulee sitoutua. 
Ostopalveluiden toimintaa arvioidaan säännöllisesti toteutettavilla sopimuskatselmuksilla asiakkaiden 
ja ostotoimittajien kanssa. 
Kun kyseessä on alihankintana ostettu sosiaali- ja/tai terveyspalvelu, edellytämme alihankkijan 
esittävän tutkintotodistuksen sekä Valviran rekisteröintitodistuksen. 
Yksikössä käy alihankkijoiden edustajia säännöllisesti palavereissa laadun varmistamiseksi. 
Siivouspalvelujen tuottaja SOL 1xkk 
Länsikeskuksen apteekki 2xvuosi 
Suomen kotilääkäripalvelu 1xvuosi 
Vistan pesula 2xvuosi 
 

 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viran-
omaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttä-
mällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusris-
keistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain 
mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhus-
palvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön 

Tarvittaessa asumispalveluyksiköstä lähtee saattaja mukaan tiedonkulun varmistamiseksi.  Asukkaan 
mukaan voidaan antaa myös lähete.  
Asiakkaan siirtyessä kiireelliseen sairaanhoitoon, tiedonkulku varmistetaan lähetteellä ja tarvittaessa 
myös soittamalla vastaanottavalle taholle. 
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huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun koh-
taamiseen ja ehkäisemiseen. 
 

Palo- ja pelastusviranomaisten kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä kolmen vuoden välein tarkas-
tuksen yhteydessä, järjestämme vuosittaisen pelastusharjoituksen sekä teemme yhteistyötä Plan 
Brothers Oy:n kanssa esim. pelastussuunnitelmien päivittämisen yhteydessä. Varmistamme 
asukasturvallisuutta ammattitaitoisella hoitohenkilökunnalla, joka on paikan päällä 24 h/vrk. 
Asukkaiden käytössä on hoitajakutsujärjestelmä. Yksikössä on palo-osastointi, automaattinen 
paloilmoitinjärjestelmä ja sprinkleröinti, sekä niiden säännöllinen tarkastus ja huolto kiinteistöhuollon 
puolesta. Henkilöstön täydennyskoulutuksella varmistamme mm. ensiaputaitojen ylläpidon  ja 
pelastusharjoitukset järjestetään vuosittain.  
Talon ovet ovat lukossa turvallisuussyistä, mutta ovet saa hätätilanteessa sisältä päin auki ilman 
avainta. 
Talon pelastussuunnitelma päivitetään ja hyväksytetään viranomaisilla vähintään vuosittain. 
Vuosittaiset riskien arvioinnit auttavat jatkuvaan asiakasturvallisuuden parantamiseen. 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista 
eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehit-
tämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 

Henkilöstö 
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki ja 
myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden 
avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan 
erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
 

Talon ollessa täynnä (70 paikkaa) 7 AMK tasoisen koulutuksen omaavaa hoitajaa (sisältää fysiotera-
peutin)30 lähihoitajaa ja 2 hoitoapulaista. Muuta henkilökuntaa palvelutalon johtaja, palveluohjaaja ja 
1 laitoshuoltaja. 
 

Yksikössä varmistetaan mitoitusten mukainen hoivahenkilöstö työvuorosuunnittelun yhteydessä. Yksi-
kössä tarkistetaan aina asukasmäärän muuttuessa, että henkilöstömitoitukset säilyvät sopimusten 
mukaisina. Kaikki sairaus- ym. poissaolot sijaistetaan. 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
Yksikön opiskelijat perehdytetään huolella ymmärtäen heidän olevan tulevaisuudessa mahdollisia 
työntekijöitämme. Yksikköön on syntynyt vakio koulutettujen hoitajien tuntityöläisten rinki, josta 
saamme äkillisten poissaolojen sijaiset 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työn-
tekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja 
lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luo-
tettavuus.  
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Yksikön henkilöstöresurssien suunnittelun perustana on toimiluvan, kunnan kanssa tehdyn 
sopimuksen ja asukastarpeen  edellyttämä henkilöstömäärä ja –rakenne. Yksikön henkilöstöresurssien 
käytöstä vastaa yksikön vetäjä.  
 
 

Työntekijän valinnan tekee yksikön vetäjä, joka tuntee asiakkaiden tarpeet. Rekrytoinnin asiantuntijat 
auttavat tarvittassa mm. työhaastatteluissa, jolla varmistetaan monipuolinen soveltuvuuden arviointi. 
 
Ennen työsopimuksen allekirjoittamista yksikön esimies tarkistaa työtekijän tutkinto- ja työtodistukset 
sekä ottaa kopion tutkintotodistuksesta yksikköön. Työsopimuksen tulostus- ja allekirjoitusluvan 
myöntää keskitetty henkilöstöhallinto vasta, kun työntekijän tiedot on tarkistettu TERHIKKI-
tietokannasta. 
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Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja 
tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiske-
lijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö 
omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoi-
keuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 
 

Työsopimuksen allekirjoittaessaan työntekijä ja opiskelijat sitoutuvat tietosuojaan ja jokaiselta edelly-
tetään erillinen salassapito- ja tietosuojasitoumus ennen käyttäjätunnusten myöntämistä asiakastie-
tojärjestelmään ja opiskelijoilla ennen opiskelujakson alkua. Sitoumuksen sisältö käydään työntekijän 
kanssa läpi, sen ymmärrettävyyden varmistamiseksi ennen sen allekirjoittamista. Perehdytystä seura-
taan perehdytyskortilla, jotka tarkistetaan sisäisessä auditoinnissa.  
 

Mainiokodin henkilöstön ammattitaidon kehittämisessä vuosittaiset painopistealueet määrittyvät yri-
tyksen strategiasta ja asukkaiden tarpeista. Yksikön koulutussuunnitelma on osa vuosittaista toiminta-
suunnitelmaa. Työssä oppiminen on lähtökohtana työntekijän ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehit-
tymiseen. Mehiläinen Oy:n valtakunnallinen koulutus suunnitelma ja paikallinen oppilaitosyhteistyö 
varmistavat ja tukevat henkilöstömme täydennyskoulutusta. 
Koulutuspäivät ja erityisosaamiset kirjataan henkilöstöhallinnon koulutusraporttiin kunkin työntekijän 
tietoihin ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti, vähintään vuosittain.  
 Yksikköön laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma, jossa huomioidaan henkilöstön täydennyskoulu-
tustarpeet. 
 

Toimitilat 
 
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön peri-
aatteista. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esi-
merkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan to-
teutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vierailut tai mahdolliset yöpy-
miset voidaan järjestää.  
 
 

Asukkaiden kodit sijaitsevat kolmessa kerroksessa yhden hengen huoneissa. Asukkaiden yhteisessä 
käytössä kaikissa asuin kerroksissa on tupakeittiö ja siihen liittyvä oleskelutila. Keittiössä ja oleskeluti-
lassa on mahdollisuus ruokailun lisäksi katsoa tv:tä tai kuunnella radiota sekä lukea lehtiä. Sisääntulo-
kerroksessa on yhteinen ruokailusali ja salin toisella laidalla oleskelutila. Ruokasalissa ja oleskelutilassa 
järjestetään päivittäin virikeohjelmaa asukkaille. Ruokasali on riittävän iso, jotta kaikki asukkaat mah-
tuvat syömään samanaikaisesti. Ruokasalin aulassa on lehtienlukutila. Ruokasalista pääsee vaivatto-
masti aidatulle takapihalle, jossa on asukkaiden tupakkapaikan lisäksi pöytiä, tuoleja ja keinu, joissa 
voi nauttia ulkoilmasta. Ensimmäisessä asuin kerroksessa on asukashuoneiden pesutilojen lisäksi yh-
teinen kylpyhuone, jossa voidaan asukkaat pestä pesutasolla. Talon sauna on remontoitu esteettö-
mäksi ja se on lämpimänä jokaisena arkipäivänä. Saunottaja avustaa asukkaita saunalla, jossa on käy-
tössä suihkutuoleja. Asukas sisustaa huoneensa omilla huonekaluillaan. Valmiina huoneessa on sänky, 
yöpöytä ja vaatekaapit. Asukkaan huone on ainoastaan hänen henkilökohtaisessa käytössään vuokra-
sopimuksen loppumiseen asti. 
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Asukashuoneiden siivouksesta vastaa yksikön oma laitoshuoltaja ja yleisten tilojen siivouksen hoitaa 
alihankintana SOL yrityksen työntekijä.  Yksikköön on laadittu siivoussuunnitelma.  Asukaspyykkien 
huollosta huolehtii hoitohenkilökunta. Talossa on erillinen tila pyykin pesulle ja kuivaushuone. Vuode-
vaatteet, pyyhkeet, allergia- ja eristyspyykki pestään Vistan pesulassa. Pesula noutaa likaiset ja tuo 
puhtaat pyykit kaksi kertaa viikossa. 
 

Teknologiset ratkaisut 
 Asukkailla on käytössään hoitajakutsujärjestelmä. Kun asukas painaa painiketta, käytävillä, aulassa ja 
hoitajien toimistoissa olevat vastaanottimet alkavat hälyttää ja näyttävät numeroa, josta kutsu on 
tullut. Painikkeiden numerot on ohjelmoitu vastaamaan asuinhuoneen numeroa. Asukkaan käytössä 
oleva kutsupainike (kaulassa tai ranteessa) testataan kuukausittain ja merkitään testatuksi yksikön 
laite- ja välineluetteloon. 
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä 
hälytys- ja kutsulaitteilla. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön pe-
riaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoi-
tukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. 
Ulko-ovet hälyttävät auetessaan joko 24/7 tai koodilla kytkettäessä. Kaikki ovien hälytykset kytketään 
päälle joka päivä klo 23.00 - 05.30 väliseksi ajaksi. Hälytyksen tullessa alkaa keskuspaneeli piipata 
häiriötilaa ja ISS Securityn hälytyskeskuksesta soitetaan 1.krs:n hoitajalle. 
Nauhoittavaan valvontakamerajärjestelmään kuuluu 4 kameraa, jotka kuvaavat ulko-ovia, pihaa ja 
sisääntuloaulaa. Kameroiden kuvat saadaan näkyviin niiden kerrosten hoitajien koneelta, joiden 
asukkailla on vapaa kulku talon yleisiin tiloihin ja sisäpihalle. Järjestelmän pääkone sijaitsee 
sisääntulokerroksessa. 

 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 
Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokitel-
tuja välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja 
tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaatto-
rit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, silmälasit. 
Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheutta-
mista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 

Yksikössä on omia apuvälineitä liikkumiseen ja henkilön nostoihin ja siirtoihin. Niiden huollosta ja toi-
mivuudesta vastaa Mehiläinen. Yksikön fysioterapeutin työnkuvaan kuuluu talon omien apuvälineiden 
hankinta, käytön ohjaus ja niiden huoltaminen tai lähettämien yksikön ulkopuolelle huoltoon. Laitteet 
ja niiden huolto on kuvattuna yksikön väline – ja laiteluettelossa. Asiakkaiden käytössä olevista henki-
lökohtaisten apuvälineiden hankinnasta ja huollosta vastaa asiakas fysioterapeutin avustuksella. 
Toimitilojen, laitteiden ja tarvikkeiden kehittäminen päivitetään vuosittain. Päivitystä ohjaa yksiköiden 
vuosikatselmukset ja yrityksen johdon katselmus, joilla varmistetaan palautteiden käyttö toiminnassa 
ja sen kehittämisessä.  
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
Kimmo Keskinen 0407495748 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä 
tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen 
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tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedonhallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselos-
teessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tietoja siihen tallennetaan. 
Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekis-
tereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovutta-
misesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuol-
lon potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveyden-
huollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyt-
tötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.  
 
Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
annetun lain (159/2007) 19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyt-
töön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tieto-
järjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olennaisten vaatimusten täytty-
misessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, 
tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. 
Laissa säädetään velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjes-
telmien yhteyteen. 
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä 
(henkilötietolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsit-
telystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste 
toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö 
ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyy-
dettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen 
päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 
Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, 
on tietojenkäsittelyä suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja tervey-
denhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tietojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, 
että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan erillisiin asiakirjoihin. 
 
Kirjaukset 
 
Jokaisessa vuorossa kirjataan jotain asukkaasta. Rutiiniluonteiset asiat kirjataan sillä tarkkuudella kuin 
on tarkoituksen mukaista. Erityistilanteet ja poikkeamat kirjataan mahdollisimman selkeästi ja hyvin 
asukkaan tietoihin. 
 
Hoitajien tulee erityisesti huomioida läheisten kanssa käydyt keskustelut ja tehdä niistä asian mukaiset 
kirjaukset. Asukkaan hoitosuunnitelmaan, lääkehoitoon, lääkärin tarpeeseen liittyvät havainnot kirjoi-
tetaan ylös sen hoitajan toimesta, joka on tilannetta hoitanut. Tiedot asiakkaan lääkemuutosten tar-
peista pitää viedä lääkärin päätettäväksi viiveettä. 
 

Palvelutalon johtajan tehtävänä on seurata yksikössä asiakaskirjausten laatua ja riittävyyttä. Tietosuo-
jan toteutumista seurataan osana päivittäistä johtamista (esim. tietokoneiden lukitus, tietojen arkis-
tointi), väärinkäytöstä epäillessä voidaan tarkistaa tietojen käyttöön osallistuneet henkilöt järjestel-
män lokitiedoista. 
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Työsopimuksessa työntekijät ( harjoittelijat ja opiskelijat opiskelunsa alussa) allekirjoituksellaan 
sitoutuvat salassapitoon ja henkilökohtaisten verkkotunnusten saamisen edellytyksenä on 
käyttäjäsitoumuksen allekirjoittaminen, joka käydään työntekijän/ opiskelijan kanssa läpi. Tietosuoja-
asioita käydään läpi sekä yleisessä perehdytyksessä sekä asukaskirjausjärjestelmän koulutuksessa. 
Paperidokumentit säilytetään yksikössä lukitussa kaapissa, lukitussa toimistossa. Sähköiset asiakirjat 
ovat yrityksen suojatussa tietokannassa Domacare-järjestelmässä. 
Jokaisella yksikön työntekijällä on oikeus nähdä vain sellaisia asukkaita koskevia tietoja, joita hän 
työtehtävässään tarvitsee. Asukkaan hoitoon, tai hoitoon liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat 
käsitellä asukasasiakirjoja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä 
edellyttävät. Asiakirjoihin voivat tehdä merkintöjä asukkaan hoitoon ja neuvontaan osallistuvat 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti muu hoitoon 
osallistuva ja avustava henkilökunta.  
 
Kaikki potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Ilman asukkaan kirjallista 
suostumusta ei saa antaa potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja sivullisille. Jos asukas ei kykene 
arvioimaan suostumuksen merkitystä, saa tietoja antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. 
Salassapitovelvollisuus säilyy palvelusuhteen päättymisen jälkeen.  
Asiakirjat säilytetään lukollisessa kaapissa yksikön tiloissa ja sähköisiin asiakirjoihin pääsee vain omilla 
henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. 
Asiakirjat toimitetaan asiakkaan kotikuntaan asukassuhteen päätyttyä 
Yksikössä on käytössä perehdyttämisen seurantamenetelmänä työntekijäkohtainen perehdytyskortti.   

 
Yksikön rekisteriseloste on näkyvillä yksikön ilmoitustaululla. 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
Mikko Suomi, mikko.suomi@mainiovire.fi, puh 040 551 2946 
 
 

 

 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista 
eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehit-
tämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 
Palvelutalon johtaja seuraa ja vastaa siitä että asukastietoja käsitellään asianmukaisesti. Mehiläisessä 
asukastietojen käsittelyn liittyvät ohjeet päivitetään vuosittain. Päivitystä ohjaavat yrityksen johdon 
katselmus, jolla varmistetaan, että asiakastietojen käsittelyn taso on riittävän turvallista ja ohjeiden 
mukaista. 
 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 
Turku 23.3.2018 
 

Kimmo Keskinen 
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