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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 

1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT  

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

Toimintayksikön nimi 
Mainiokoti Savilahti 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Hamina 
 
Haminan kaupunki / SAS-toiminta Susanne Rantanen  
Susanne.rantanen@kymsote.fi, puh. 0405034133 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
Tehostettu palveluasuminen 30 asukaspaikkaa, palveluasuminen 12 asuntoa, joista 2 asuntoa pariskunnille, yhteensä 
14 asukaspaikkaa 

Toimintayksikön katuosoite 
Salmenkyläntie 19-21  
 

Postinumero 
49410 

Postitoimipaikka 
Poitsila 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Kaija-Liisa Pekkola 

Puhelin 
0404876801 

Sähköposti 
kaija-liisa.pekkola@mehilainen.fi 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 
19.12.2017 
 

Palvelu, johon lupa on myönnetty 
Yksityinen ympärivuorokautinen sosiaalipalveluiden tuottaminen 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Asumispalvelut / Palveluasuminen 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 
7.12.2017 
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 
19.12.2017 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Kiinteistöhuolto; Jarmo Kotonen tmi. P. 0500550039, vaihtomattopalvelu Lindström Oy. Jätehuolto Lassila& Tikanoja Oy. 

Vartijapalvelu Combatsecurity.tomi.hiltunen@combatsecurity.fi 
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2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET  

Toiminta-ajatus 

Mainiokoti Savilahti 

Toteutamme ja tuotamme asukaslähtöistä ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille. Mainiokoti 
Savilahden rivitalo Ruislintu tarjoaa Mäntykodon tarjoaa kevyempää palveluasumista omassa yksiössä tai kaksiossa. 
Palvelutalon puoli ei sovellu vaikeasti muistisairaille asukkaille. Päätalon ryhmäkodit Teeri ja Riekko tarjoavat 
kahdessa 15 paikkaisessa ryhmäkodissa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista 

Tarjoamme palveluja, jotka tukevat vanhusasukkaiden kaikkinaista hyvinvointia, niin sisäistä, kuin ulkoistakin  
turvallisuudentunnetta ja oman elämän hallinnan kokemusta. 
Tavoitteenamme on on parhaita käytäntöjä hyödyntämällä mahdollistaa asukkaiden ihmisläheinen elämä heidän 
omassa kodissaan.   

• asukkaiden yksilöllinen, yhteisöllinen ja elämyksellinen elämä  

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

• työvälineenämme on omahoitajuus ja yksilövastuinen hoitotyö 

• asukkaalle mahdollistetaan vaikuttaminen ja voimavaralähtöinen osallistuminen hänelle tarjottaviin palveluihin; 
sosiaalinen kanssakäyminen kotona ja kodin ulkopuolella, henkinen ja hengellinen kanssakäyminen, harrastusten 
jatkaminen, osallistuminen kodin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, vaikuttaminen ateriapalveluun, joka on 
yksilöllisesti suunniteltu, osallistuminen vaatehuoltoon, osallistuminen voimavaralähtöisesti oman asunnon 
siistimistyöhön, tuntemusten ja toiveiden kuuleminen lääkehoidon ja huollon järjestämisessä ja yhteistyössä 
erityisosaajien kanssa esim. lääkäripalvelu. 

• Kehitämme jatkuvasti työmme sisältöä asukkaiden ja heidän läheistensä toiveita kuunnellen. Arvioimme 
asukkaiden toimintakyvyn edistymistä eri mittareilla ja asukkaiden, sekä heidän läheistensä tyytyväisyyttä.  

  
Erityisesti huomioimme, että teemme työtämme asukkaiden kodissa, kunnioittaen heidän omaa tahtoaan. 
Kohtaamme asukkaan aina niin, että hänelle jää kohtaamisestamme turvallinen olo ja hyvä tunnelma. 

 
 
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. 
Henkilöstöllä on tehtävään vaadittava ammatillinen tutkinto. 
   

• Henkilökunta osallistuu vuosittain turvallisuuteen liittyviin koulutuksiin ja luentoihin. Heille järjestetään 
koulutustilaisuuksia koskien asukkaiden toimintakyvyn edistämistä ja työergonomiaa. Välitön yhteistyö alueen 
erityisosaajiin on viikoittaista. 
 

• Henkilökunnalle on jaettu vastuualueet ja he osallistuvat alueen, sekä konsernin järjestämiin lisäkoulutuksiin 
vastuualueidensa mukaisesti. Tuovat palautteen koulutuksista muulle henkilökunnalle. 

 
Taito kohdata asukkaat ja heidän läheisensä, sekä työtoverit ovat jatkuvan keskustelun aiheina. Henkilökunta on tätä 
varten laatinut tiimisopimuksen, joka päivitetään vähintään kerran vuodessa. Sitoutuminen yhteisesti sovittuun, 
perustehtävän kirkastaminen ja oman ammatti-identiteetin kohottaminen lisäävät asukkaiden parhaaksi tehdyn työn 
tavoitteiden saavutettavuutta. Arvioimme viikoittain palavereissamme toimintamme onnistuneisuutta ja suunnittelemme 
tulevaa viikkoa. Kehityskeskusteluissa yksikön johtajan kanssa paneudumme kunkin työntekijän henkilökohtaisiin 
ammatillisesti koettuihin tarpeisiin ja kehittämiskohtiin. 
Toiminnassamme huolehdimme, että se on avointa ja viranomaismääräysten mukaista. Tämän vuoksi olemme 
jatkuvasti yhteydessä eri alojen viranomaisiin ja toivotamme heidät tervetulleiksi yhdessä asukkaidemme kanssa. 
 
  
 
 



 3 

Välittäminen ja Vastuunotto  
• Huolehdimme ja vastaamme siitä että palvelumme toteutuvat siten, kuin olemme asukkaan kanssa sopineet. 

• Arvioimme asukkaan toimintakyvyn kulkua ja tähtäämme toimintamme yksilöllisesti suunnitellen ja 
asukaskohtaisesti sovittujen asukkaan toimintakyvyn edistäviin toimiin. Arvioimme mm. Rai-menetelmän avulla 
asukkaiden toimintakyvyn kehitystä säännöllisin väliajoin. Yhteistyökumppaneille kuten asukkaan läheiset ja 
hoivalumppaneista esim. lääkäri, muistihoitaja, hygieniahoitaja ja jalkahoitaja, sekä tarvittaessa myös 
ravitsemusterapeutti tiedotamme tilanteen muutoksesta ja konsultoimme heitä tarvittaessa. Kaikessa kunnioitamme 
asukkaan omaa tahtoa. Rohkaisemme asukkaita osallistumaan, liikkumaan, ulkoilemaan ja harrastamaan heidän 
tahtonsa mukaisesti. Tarjoamme välineet ja ajan tätä varten. Omahoitajan ja asukkaan väliset tuokiot mahdollistavat 
asukkaiden erityistoiveiden kuulemisen ja juuri hänen mieleisensä elämän turvaamisen. 
Asukkailla on mahdollisuus osallistua kaikkeen kodin toimintaan. Asukaspalavereissamme kannustamme heitä 
tuomaan mielipiteensä julki, niin että voimme yhteisesti kehittää niin yhteistä, kuin asukkaiden henkilökohtaista 
toimintaa ja osallistumista. 
Asukkailla on mahdollisuus osallistua päivittäiseen tapahtumatuokioon, talon järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin 
joihin kutsutaan ulkopuolisia vieraita. 
Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. seurakunta, päiväkoti, musiikkipedagogi, eri alojen esiintyjät, sekä yhdistykset. 
Järjestämme asukkaille myös mahdollisuuksia vierailla tapahtumissa kodin ulkopuolella. 
Puutarha on asukkaita ja heidän läheisiään varten. Perennapenkkeihin voi istuttaa lempiperennoja ja nurmialueelle 
heidän lempipensaita. Toivomme, että myös asukkaiden läheiset kokisivat talon ja piha-alueen sellaisena, jossa he 
voisivat asukkaan kanssa viettää leppoisaa aikaa, tai puuhastella yhdessä. 
Talon kirjasto on rivitalo Ruislintu Juttutuvassa.  
 
Dokumentoimme asukaskohtaisen palvelun ja toiminnan asiaan kuuluvalla tavalla ja tähän tarkoitettujen ohjelmien 
avulla. Kouluttaudumme sähköisten asiakirjaohjelmien käytössä valvovan kunnan ohjeiden mukaisesti. 

 

• Toiminnallamme haluamme tehdä todeksi sen, mitä jokainen ihminen odottaa elämältään. Mahdollisuuksia, 
arvostusta ja välittämistä haluamme tarjota asukkaille joka päivään. 
 

Kasvu ja Kehittäminen  
• Haluamme osoittaa asukkaillemme, heidän läheisilleen ja muille asiakkaille, että olemme valmiita kehittämään 
toimintaamme ja joustamaan palveluiden sisällön suunnittelussa aina asiakastarpeen mukaisesti. Organisoimme 
resurssimme niin, että asiakas kokee saavansa hyvää ja ajankohtaisesti tarjottua palvelua, joka on räätälöity juuri 
hänen tai heidän tarpeitaan varten.  

• Meillä on mahdollisuus tarjota ympärivuorokautista hoivaa ja palveluja sitä tarvitseville asukkaille, sekä 
palveluasumista vähemmän palvelua tarvitseville asukkaille. Kykenemme lyhyellä suunnitteluajalla muuttamaan 
palvelua niin, että se vastaa asukkaan tarvetta. Ammattitaitoinen henkilökuntamme näkee ihmisen palvelun ja 
hoivan kokonaisvaltaisesti yli ammattitutkintorajojen. Jokainen käyttää työvälineenään vahvasti omaa persoonaansa 
ja vahvuuksiaan.  

• Tavoitteenamme on olla yleistyökumppaneillemme ensisijainen valinta palvelutuottajaksi.    
 

Kumppanuus ja yrittäjyys 

Toimintamme rakentuu yhteistyölle niin palvelun tilaajan, asukaiden kuin heidän läheistensä kanssa. Palveluita 
suunnitellaan ja kehitetään yhdessä tilaajan kanssa, palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asukkaan ja hänen 
läheisensä kanssa siten, että kannustamme asukasta itseään määräämään hänen elämänsä toteutumista j 
hänen omaa mahdollisuuttaan parantaa elämänsä sisältöä ja laatua. Tarjoamme asukkaillemme päivittäin 
mahdollisuuden yhteisöllisyyteen ja kodikkuuteen turvallisessa ympäristössä turvallisten ihmisten keskellä. 
 
Kuuntelemme herkällä korvalla palvelun tilaajaa ajankohtaisten muutosten tarpeen huomioiden 
 

Palveluiden ja hoivan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi on myös yhteinen prosessi. Työotteemme on 
aktiivinen ja palkitsemme aloitteellisuutta ja tuloksellisuutta. 

Onnistumisessamme peilaamme toimintaamme saatujen asiakastyytyväisyystuloksiin ja asiakkaan antamaan 
palautteeseen. Olemme valmiita muuttamaan toimintamme sisältöä asiakaslähtöisesti. 
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Kansallinen lainsäädäntö 

Toimintaamme ohjaa aina voimassa oleva lainsäädäntö sekä kansainväliset ja suositukset   
Sosiaalihuollon asiakaslaki, 812/2000  
Potilaslaki, 785/1992)   
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun laki (734/1992) ja asetus  (912/1992) mukaan.  
Valvontalaki, 603/1996) ja  
terveydenhuollon palvelujen osalta yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa 152/1990).  
Sosiaalihuollonammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun laki (272/2005) ja sitä  
täydentävän asetus (608/2005) mukaisesti. 
Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994 ja 564/1994) 
 

 

 

 

3. RISKINHALLINTA 

 
Vaarojen tunnistaminen ja hallinta on kuvattu ja ohjeistettu toimintajärjestelmässä.   
  
Säännöllisellä vaarojen kartoituksella selvitämme palveluun liittyviä riskejä, työolosuhteita, työn kuormittavuustekijöitä 
ja mahdollisia vaaratekijöitä. Tavoitteena on asukkaiden turvallinen asuinympärisö, tapaturmien ja vaaratilanteiden 
ennaltaehkäisy sekä työstä johtuvan kuormituksen vähentäminen. Selvitystä käytetään pohjana yksikön toimintaa 
suunniteltaessa ja riskienhallintasuunnitelmaa päivittäessä. 
 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

 

Riskinhallinnan prosessissa sovitaan 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 niin asukkaiden turvallisuudessa, kuin myös 
työturvallisuudessa. Riskinhallinnan prosessissa sovitaan 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 puolivuosittain 
tapahtuvaan riskien ja poikkeamien arviointiin, joka tehdään henkilöstön kanssa.   
  
 
Poikkeaman sattuessa työntekijä laatii HaiPro-ilmoituksen ja arvioi siinä tapahtuneeseen vaikuttavia tekijöitä ja miten 
tapahtunut olisi voitu välttää. 
Johtajalle ilmoitus poikkeamasta tulee automaattisesti hänen sähköpostiinsa. Hän arvioi välittömästi poikkeaman 
vakavuuden ja kiireellisyyden siihen puuttumiseen. 
Johtaja toimii arvioimansa kiireellisyyden mukaisesti joko välittömästi, tai paneutuen asiaan käsitellessään ohjelmassa 
poikkeamailmoituksia. 
Vakavat poikkeamat ja yleiseen turvallisuuteen liittyvät uhkat käsitellään aina mahdollisimman nopeasti, joko heti tai 
yhteisessä palaverissa, tai asianosaisten kanssa.  
Tiimivastaava käsittelee kuukausittain poikkeamat tiimipalaverissa, jolloin asiantuntijuutta juuri kyseiseen poikkeamaan 
on paikalla selvittämässä tilannetta ja suunnittelemassa jatkotoimenpiteitä. Johtajan kommentit ja kysymykset, sekä 
ehdotukset nähdään poikkeamalomakkeella ja niitä voidaan punnita.  
Tiimin käsittelyn jälkeen tiimivastaava tuo poikkeamailmoitukset vielä johtajan käsiteltäviksi. Hän kirjaa ehdotetut ja 
hyväksi koetut jatkotoimenpiteet ilmoituslomakkeelle. Yhteistoimintapalaverissa henkilöstön kanssa arvioidaan 
toimenpiteiden vaikuttavuutta. 
Mahdollisimman laajan keskustelupiirin ansiosta poikkeaman välttämiseksi suunniteltu toimenpide saadaan sujuvasti 
käytäntöön ja kaikkien tietoon. 
Johtaja seuraa poikkeamailmoitusten määrää ja laatua. Poikkeamista saadaan yhteenveto, jossa voidaan tarkastella 
esim. lääkepoikkeamien määrää, laatua, aikaa ja tapahtumapaikkaa. Arvokasta tietoa esimerkiksi 
työvuorosuunnittelussa resurssien hallintaan. 
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Työtapaturman sattuessa tieto siitä tulee johtajalle myös HaiPro-ilmoituksen kautta. Tarvittavat tapaturmiin liittyvät 
asiakirjat johtaja laatii työntekijän kanssa ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 
Vakavista poikkeamista ilmoitamme myös heti valvovalle kuntakumppanille. 
 
Poistumisharjoitus ja palotarkastus järjestetään vuosittain. Lisäksi henkilökunnalle järjestetään alkusammutus- ja 
ensiapukoulutus säännöllisesti yhteistyössä Haminan Pelastuslaitoksen kanssa. 
 
Mainiokoti Savilahdessa on nimetty Työsuojeluvaltuutettu Lähihoitaja Sanna Gremmer. 
Riskien ja vaaratilanteiden kartoitus laaditaan vuosittain henkilöstön kanssa palavereissa työsuojeluasiamiehen ja 
johtajan ohjeistamana. Työsuojeluasiamies ja johtaja laativat Työhyvinvointisuunnitelman saatujen tietojen pohjalta. 
Suunnitelma käsitellään henkilöstön kanssa. 
Kartoitus ja suunnitelma lähetetään työterveyshoitajalle. Työterveyshoitaja ja -lääkäri tulevat tarkastuskäynnille ja 
laativat työpaikkaselvityksen riskien kartoituksen ja henkilöstökyselyn pohjalta. 
Työsuojelupiirin tarkastuksessa hyödynnetään työterveyden laatimaa työpaikkaselvitystä tietomateriaalina. 
 
Riskejä arvioidaan myös päivittäisessä työssä ja turvallisuuskävelyjen yhteydessä.  Turvallisuuskävelyjen tarkoituksena  
on ohjata katsomaan ympäristöä ja toimintaa turvallisuusnäkökulmasta. Yksittäiset riskitekijät eivät välttämättä tunnu 
merkittäviltä, mutta niiden yhteisvaikutus voi nostaa tilanteen kokonaisriskin suureksi. Tärkeää on opastaa 
henkilökuntaa miettimään turvallisuusasiat osaksi jokaista työvuoroa siitä näkökulmasta, että mitä itse voit tehdä. 
Jokaisen työntekijän velvollisuus on sekä ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista että sitoutua niihin toimintatapoihin, joilla 
tunnistettuja riskejä hallitaan.  
 
Poikkeustilanteissa yhteistyö kiinteistöhuollon, järjestetyn Vartijapalvelun sekä pelastuslaitoksen kanssa korostuu. 
 
 
Riskinhallinnan työnjako 

Johtaja huolehtii omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä työntekijöiden tiedonsaannista 
turvallisuusasioista. Päävastuu riskienhallinnasta on johtajalla. Työntekijät ja työsuojeluasiamies osallistuvat 
turvallisuustason ja riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien 
toimenpiteiden toteuttamiseen.  
Omavalvontasuunnitelman laatimista varten tietoa kootaan yhteisesti sovituista käytännöistä. Käytännöt sovitaan 
Yhteistoimintapalavereissa.  
Vaarojen selvittäminen ja arviointi on arkityön havainnointia. Kartoitus tehdään yhteisessä Yhteistoimintapalaverissa. 
Yksikön henkilökunnan kokemuksia ja ammattitaitoa hyödynnetään kartoituksen laatimisessa. Yksikössä on nimetty 
työsuojeluvaltuutettu jonka tehtäväkuvaan on määritelty vaarojen ja toiminnallisten virheiden käsittelyprosessi.  

 

 

 

Riskien tunnistaminen 

Riskeistä hankitaan tietoa monipuolisesti, ei vain HaiPRO ilmoitusten perusteella. Keskustelut henkilöstön, asukkaiden 
ja läheisten kanssa antavat arvokasta tietoa. Toimitilojen tarkastukset, vaarojen kartoitukset ja työpaikkaselvitykset 
antavat lisätietoa toimintaympäristön mahdollisista riskeistä. Riskejä arvioidaan myös päivittäisessä työssä. Ne voivat 
liittyä tehtävään, työympäristöään tai omaan kykyyn suoriutua tehtävästä. Yksittäiset riskitekijät eivät välttämättä tunnu 
merkittäviltä mutta niiden yhteisvaikutus voi nostaa tilanteen kokonaistiskin suureksi.   
  
Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista joita he havaitsevat.  Vastuun jakaminen ja riskien 
tunnistaminen on hyvä pohja kehittämistyölle kohti turvallisempaa asumis- ja työympärisöä. 
 

Riskien käsitteleminen 

Kaikki haittatapahtumat ja”läheltä piti”-tilanteet kirjataan ohjeistusten mukaisesti.  Ilmoitukset käsitellään tiimipalaverissa 
ja tapahtuman vakavuudesta riippuen yhteistoimintapalaverissa. Välittömiä toimenpiteitä vaativat ilmoitukset käsitellään 
mahdollisimman pikaisesti. Tarvittaessa ilmoitukset käsitellään myös asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.  
  
Poikkeamat käsitellään mahdollisimman nopeasti poikkeaman kirjaamisen jälkeen. Poikkeamat käsitellään kuitenkin 
vähintään kerran kuukaudessa. Poikkeamien käsittely on vastuutettu tiimivastaavalle ja johtajalle.  
  
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 käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä 
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keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia 

aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta. 

 

Korjaavat toimenpiteet  

Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla 
estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja 
tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset 
ja -ilmoitukset.  
  
Laatu- muiden poikkeamien käsittelyssä etsitään prosessivirheitä ja käsittelyssä pyritään löytämään ratkaisuja, jotka 
ehkäisevät riskitilanteiden ja poikkeamien uusiutumista. Tavoitteena on muuttaa työprosessia ja ohjeistaa se uudelleen 
siten että jatkossa poikkeamilta vältytään. miten jatkossa estetään ko. tapahtuma. Tällöin laaditaan toimintaohje, 
korjaavat toimenpiteet. 

Tiimipalaverissa kuukausittain käsiteltävät HaiPro-ilmoitukset tutkitaan yhdessä Tapahtuma- tai asiakaskohtaisesti. 
Yhteisesti käsittely auttaa tunnistamaan tilanteen ja saamme usean työntekijän näkemyksen sekä kokemuksen tiedon. 
Yhteisesti sovitut toimenpiteet kirjataan joko ohjeeksi, tai asukastapauksessa asukkaan potilasasiakirjaan. Johtaja kirjaa 
HaiPro-ilmoituslomakkeelle sovitun korjaavan toimenpiteen. 

Muutoksista tiedottaminen 

Käytäntöjen muuttumisesta tiedotetaan yksikön kaikkia työntekijätasoja tiimipalaverissa, yhteistoimintapalaverissa ja 
sähköisen Domacare viestin avulla. Mikäli käytännön muuttumisesta on laadittu ohje, viedään se sähköiseen 
asiakirjajärjestelmä SharePoint ohjetiedostoon, josta se on luettavissa ja tulostettavissa. Tarvittaessa tiedotetaan myös 
yhteistyötahoja ja asiakkaita. 

 

 

 

 

4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN  

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Mehiläisen hoivapalveluissa omavalvonnan suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta vastaa valtakunnallinen 
laaturyhmä.  

Mainiokoti Savilahden oma omavalvontasuunnitelma laaditaan yhdessä henkilökunnan kanssa. Laajan asiakirjan 
laatiminen tapahtuu lukuisten toiminnan suunnittelua koskevien keskusteluiden ja pohdintojen pohjalta. Tämän vuoksi 
Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään aina tarpeen vaatiessa. Omavalvonnan eri osa-alueilla on myös omat 
vastuuhenkilöt. Esimerkiksi lääkehoidon vastaava on sairaanhoitaja Jenni Järvelä. Omavalvontasuunnitelma toimii 

myös yksikön toimintasuunnitelman liitteenä ja on osa jokaisen työntekijän perehdytystä.  

Mehiläinen Hoivapalveluiden liiketoimintajohtaja Niklas Härus, 041 536 9796, laatujohtaja Jari Koskisuu 040 551 5254  
   
Osa liiketoiminta-alueen laadunhallintaa on tarkistaa yksiköissä laaditut omavalvontasuunnitelmat ja varmistaa että ne 
ovat ohjeistuksen mukaisia ja laadittu yhteisesti sovitulla tavalla. 

Yksikön omavalvontasuunnitelman tekemiseen ovat osallistuneet: 

 Yksikön johtaja Kaija-Liisa Pekkola, Mainiokoti Savilahti henkilökunta. 
 

Yksikön omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Kaija-Liisa Pekkola kaija-liisa.pekkola@mehilainen.fi 0404876801 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä 
muutoksia. Omavalvontasuunnitelmaa tarkistetaan päivitystarpeen ilmettyä, kuitenkin vähintään vuosittain, vuoden 
kahden viimeisen kuukauden aikana, mikäli sitä ei ole ollut tarvetta päivittää aikaisemmin. Henkilökunta on velvoitettu 
ilmoittamaan omavalvonnasta vastaavalle henkilölle, mikäli he havaitsevat päivitystarpeita. 

 

mailto:kaija-liisa.pekkola@mehilainen.fi


 7 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

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

Yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä: 

Mainiokoti Savilahdessa Omavalvontasuunnitelma on eteishallin pöydällä. 
 

 

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  

Palvelutarpeen arviointi 

Palvelutarpeen arviointi ja palvelupäätös liittyen asiakkaan sijoittumiseen yksikköön tehdään tilaajan toimesta,  
yhteistyössä asiakkaan, läheisen, tarvittaessa asiakasohjaajan kanssa. Asiakas/läheinen voi vaikuttaa palveluyksikön 
valintaan. Asukas ja hänen asiainhoitajansa/läheinen osallistuu kuntouttavan hoitosuunnitelman laatimiseen, 
tavoiteasetteluun ja itseään koskevaan päätöksentekoon. Palvelun tarvetta ja siinä tapahtuvia muutoksia arvioidaan 
säännöllisesti asiakkaan voinnin päivittäisseurannalla.  Kuntouttava hoitosuunnitelma päivitetään 3-4 kk. välein 
toimintakykyarvioinnin jälkeen, tai toimintakyvyn muutoksen yhteydessä. 
. 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

 

Näiden pohjalta määritellään asukkaalle hoiva- ja kuntoutusuunnitelma. 

  
Arvioinnin lähtökohtana on asiakkaan oma / läheisen näkemys voimavaroista ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen 
selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn ylläpitäminen ja mahdollinen edistäminen. Palvelutarpeen 
arviointi on kokonaisvaltainen, jossa huomioidaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky.   
  
Arvioinnissa käytetään erilaisia mittareita mm. RAI, MMSE, MNA, elämänkaari-lomake ja muita asiakkaalle soveltuvia 
ja ostajan kanssa sovittuja arviointi mittareita. 
 

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

Asiakkailla ja heidän läheisillään on mahdollisuus tulla tutustumaan yksikköön ennen palvelusopimuksen tekemistä. 
Tutustumisajan voi varata suoraan yksikön johtajalta ja tutustumiskäynnillä tutustutaan yksikön tiloihin, toimintaan ja 
palvelun sisältöön. Tutustumistilannetta hyödynnetään myös palvelutarpeen arvioinnin tarkentamisessa ja yksikköön 
siirtymisen valmistelussa.  
Asukkaan muuttaessa Mainiokoti Savilahteen johtaja sopii asukkaan ja hänen läheisensä kanssa Palvelusopimuksen 
laatimisajankohdan.  
Asukkaalle nimetään omahoitaja. Omahoitajan on hyvä tutustua asukkaan toiveisiin ja tarpeisiin hyvin ennen kuin hän, 
asukas ja asukkaan läheinen/asiainhoitaja laativat asukkaalle kuntouttavan hoitosuunnitelman. Omahoitaja kutsuu 
osapuolet n. kuukauden sisällä,  asukkaan muuttamisesta Mainiokoti Savilahteen, hoitosuunnitelmapalaveriin. 
 

Kuntoutussuunnitelman laadinta ja toteutumisen seuraaminen 

 Suunnitelma perustuu omahoitajan, asukkaan ja hänen läheisensä kanssa yhdessä laatimaan toimintakyvyn arviointiin 
ja sen tavoitteet ja toimenpiteet omahoitaja kertoo muulle henkilökunnalle.Työryhmän jäsenet tutustuvat laadittuun  
suunnitelmaan, asukkaalle tarjotaan sovitun mukainen palvelu ja hoiva. Omahoitaja vastaa suunnitelman 
ajantasaisuudesta.  

Suunnitelma tarkastetaan tilaajan kanssa tehdyn puitesopimuksen tai ostopalvelusopimuksen mukaisessa 
aikataulussa. Omahoitaja päivittää asukaan ja hänen läheisensä kanssa hoito- ja kuntoutussuunnitelman 3-4 
kuukauden välein, tai aina kun asiakkaan tilanne sitä edellyttää.  Tarkistuksessa arvioidaan asiakkaan edellisen 
kuntouttavan hoitosuunnitelman toteutumista, toimintakykyä ja sovittuja virkistäviä toimintoja ja niiden vaikutuksia. 
Kuntoutussuunnitelma laaditaan asiakastietojärjestelmään Domacare. Suunnitelmaan kirjataan asukkaan 
henkilökohtaiset tavoitteet, toteuttamistapa, yhteiset sopimukset sekä osallistuminen sosiaaliseen kuntoutukseen. Arjen 
toimintakyvyn seurantaa tehdään jatkuvasti ja mahdolliset muutokset omahoitaja kirjaa suunnitelmaan.  
Hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen, seuranta, toteutuksen arviointi ja kirjaaminen on ohjeistettu 
toimintajärjestelmässä. 
 

Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
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Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, 
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. 
Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja 
itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.  
 

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

 
Palveluissa noudatetaan asiaa koskevia lakeja ja asetuksia ja käytännöt perustuvat eettisesti kestävään ja asukkaista 
kunnioittavaan toimintatapaan sekä Mehiläisen arvoihin. Lisäksi huomioidaan yksilölliset erityistarpeet ja toiveet. 
Mahdollisista kulunrajoituksista sovitaan yhteistyössä asukkaan kanssa ja ne perustuvat lääketieteellisiin arvioon ja ovat 
aina turvallisuusperusteisia.  
  
Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja. Omahoitajajärjestelmä tuottaa laadukasta ja yksilöllistä hoitoa, sekä myös 
turvallisuuden tunnetta asukkaalle. Asukkaan läheinen on tietoinen asukkaan hyvinvoinnin eteen tehdystä työstä. 
Hoitajan ja asukkaan välinen vuorovaikutussuhde syvenee ja hoidosta tulee yksilöllisempää. Omahoitaja järjestää 
säännöllisesti, tavoitteena kerran viikossa asukkaan ja hänen välisen omatuokion. Tuokion aihevalinnassa asukas on 
avainasemassa. Näin omahoitaja ja asukas tulevat toisilleen tutuiksi ja omahoitaja voi havaita sellaisia asukkaan 
henkilökohtaisia tarpeita, jotka muuten jäisivät havaitsematta. Näin saadaan esille asukkaan oma tahto ja hänellä on 
kokemus oman elämänsä hallinnasta. Tärkeää on, että asukkaan tahto kirjataan kuntoutus- ja hoitosuunnitelmaan. 
Omahoitajan vastuulla on asiasta tiedottaminen muulle henkilökunnalle. 
Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa laatiessaan omahoitaja hyödyntää RAi- ja muiden arviointimittareiden tuomaa tietoa.  
Vähintään puolen vuoden välein ja asukkaan tilan muuttuessa omahoitaja, asukas ja hänen läheisensä tarkastavat 
kuntoutus- ja hoitosuunnitelman yhdessä. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

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

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

 
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. 
 
Rajoittaminen on siten aina viimesijainen keino ja se on toteutettava ihmisarvoa ja yksityisyyttä kunnioittavalla tavalla. 
Ennen liikkumista rajoittavien apuvälineiden käyttöä liikkumisen rajoittamisessa  

1. arvioidaan haitat ja hyödyt asiaiakkaan näkökulmasta ja kirjataan johtopäätökset. Kirjaaminen 
tapahtuu yhteisymmärryksessä asiakkaan, hänen läheisensä ja lääkärin kanssa 

2. valitaan rajaamisen keino, jolla asiakkaan perusoikeuksia rajataan mahdollisimman vähän 
 
Rajoittavien laitteiden, apuvälineiden ja varusteiden käytöstä on oltava lääkärin määräaikainen 
hoitopäätös, joka kirjataa hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan ja lääkäri kirjaa sen myös 
potilasasiakirjoihin. 
Rajoittamisen jatkuminen arvioidaan säännöllisesti ja lääkäri tekee päätöksen rajoitustoimien käytön 
lopettamisesta ja antaa siitä määräyksen henkilöstölle. 
 
Hoitohenkilöstö vastaa päätöksen jälkeen välineiden asianmukaisesta käytösä, käyttöohjeiden 
noudattaisesta, asiakkaan turvallisesta valvonnasta ja uusien työntekijöiden perehdyttämisestä. 
Rajoittamiseen käytetyn välineen käytön peruste, käyttäminen ja kesto kirjataan 
asiakstietojärjestelmään ja jokaisella käyttökerralla arvioidaan, onko liikkumisen rajoittaminen 
kyseisenä ajankohtana välttämätöntä asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi. 
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Itsemääräämisoikeuden toteutumisen tukemisesta on olemassa erillinen ohje toiminnanohjausjärjestelmä IMS:ssä. 
 

 
 

 

Asiakkaan 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 on yrityskulttuuri, joka pyrkii jatkuvaan kehittymiseen.  
  
Jos asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti henkilökunnan toimesta, on henkilökunnalla asiasta 
ilmoitusvelvollisuus esimiehille ja yksikön johtajalle. Asukkailla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön 
vastuuhenkilölle. Yksikössä on olemassa ohjeet muistutusmenettelystä ja asukasta ohjeistetaan ja autetaan saamaan 
apua muistutuksen laatimisessa (esim. sosiaaliasiamies).  Kaikki tilanteet käsitellään yhdessä yksikön johtajan kanssa 
ja niistä tehdään poikkeama.  Korjaustoimenpiteet määritellään ja näiden toteutuksesta vastaa yksikön johtaja.  
  
Poikkeaman ollessa erittäin vakava/vaikuttava esim. yhteistyötä tilaajan kanssa, on asia informoitava 
liiketoimintajohtajalle ja laatupäällikölle. 
 
Mainiokoti Savilahdessa asukkaat asuvat heidän omasa kodissaan. Henkilökunta tekee työtään asukkaiden tiloissa. 
Toisen kotona tehtävän työasenteen täytyy näkyä toiminnassa.  
Mikäli asukkaan etu ei tule asukkaan asiainhoitajan toimesta hoidetuksi, tai asukkaalla ei ole asiainhoitajaa, omahoitaja 
tai johtaja tekee maistraattiin ilmoituksen edunvalvonnan tarpeesta. 
Epäasiallista kohtelua ei hyväksytä ja siihen on jokaisen velvollisuus puuttua. Epäasiallinen kohtelu voi olla mm. 
huomiotta jättämistä, määräämistä ja asukkaan toiveiden kuuntelematta jättämistä, sovitun palvelun tai hoidon 
eväämistä ja tylyä käytöstä. Se voi olla myös epäasiallisen kohtelun havaitsemisen huomiotta jättämistä. Toisaalta se 
voi olla myös fyysistä kovaotteisuutta.  
Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua asukkaita, tai heidän läheisiään kohtaan. 
Asukkailta ja heidän läheisiltään saatu välitön palaute, tai henkilökunnalta saatu tieto epäasiallisesta kohtelusta 
kerrotaan välittömästi yksikön johtajalle. Johtaja keskustelee asianosaisten kanssa saadakseen mahdollisimman tarkan 
tiedon tapahtuneesta. Tiedon vastaanottanut kirjaa tapahtuman HaiPro-ilmoituslomakkeelle. Asia käsitellään 
Yhteistoimintapalaverissa. 
Epäasialliseksi todettu kohtelu ei koskaan jää huomiotta. Asukas ja hänen läheisensä ohjataan tekemään muistutus 
tapahtuneesta muistutusmenetelmän mukaisesti.  
Henkilö, joka on kohdellut asukasta, tai hänen läheistään epäasiallisesti keskustelee asiasta johtajan kanssa. 
Tapahtuman vakavuudesta riippuen henkilölle järjestetään perehdytystä työnsä hyvin hoitamiseen, keskustelu 
asukkaan ja hänen läheisensä kanssa, henkilökohtainen varoitus, tai hänet voidaan irtisanoa välittömästi tehtävästään. 
 
 

 
Asiakkaan osallisuus 
 
 
Asukkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, 
asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle 
ja asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä.  
  
Asukkailta, läheisiltä sekä yhteistyökumppaneilta, kerätään sähköisen tablettikyselyn ja spontaanin palautetteen avulla 
tietoa tyytyväisyydestä asukkaille tarjottuun palveluun ja hoivaan. Tavoitteena on kerätä palautetta n. 3 kk välein. 
Asukkaiden ja heidän läheistensä kokemus toteutuneeseen hoivaan ja palveluun sekä toimintaan vaikuttamisesta on 
yksi toiminnan kehittämisen avainmuuttujista. Kyselyiden tulokset huomioidaan toiminnan ja omavalvonnan 
kehittämisessä. 
 
Henkilökunta saa asukkailta ja heidän läheisiltään tietoa palvelun ja hoivan onnistumisesta joko haastattelemalla tai 
asukas ja hänen läheisensä voivat yhdessä vastata sähköiseen kyselyyn asukkaan kodissa tabletin avulla, tai vastata 
vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn, joka lähetetään asukkaan asiainhoitajan sähköpostiin, tai hänelle postitse. 
Tietoa kerätään myös spontaanisti joka päivä. Tyytyväinen, tai tyytymätön asukas ja läheinen kyllä kertovat   
mielihyvänsä, tai mielipahansa joko sanallisesti tai käytöksellään. Havainnointi on siis erinomainen palautteen 
keräämistapa. Henkilökunnan havaitessa poikkeavan käytöksen, tai mielipahan on välittömästi otettava asiasta puhe 
asukkaan tai hänen läheisensä kanssa. Usein olettamus voi johtaa väärinkäsityksiin ja siksi asia on hyvä pian selvittää. 
Henkilökunta osoittaa käytöksellään ja puheellaan helposti lähestyttävyyden ja avoimen ystävällisen yhteistyön. Tämä 
on ammatillisuutta parhaimmillaan. 
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Palautteen kerääminen on jokaisen Mainiokoti Savilahdessa työtään tekevän vastuulla. Palaute käsitellään talon tiimi- 
ja yhteistoimintapalavereissa. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy yhteinen laatuohjelma tuottaa kyselyjen pohjalta ns. 
laatuindeksin. Laatuindeksin tulos käydään henkilökunnan kanssa läpi yhteistoimintapalavereissa ja sovitaan yhdessä 
korjaavat toimenpiteet.  
 
Palautteen kerääminen on jokaisen työtään tekevän vastuulla. Palaute käsitellään yhteistoimintapalavereissa. 
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy yhteinen laatuohjelma tuottaa kyselyjen pohjalta ns. laatuindeksin. Tulos käydään 
henilökunnan kanssa yhteistoimintapalavereissa ja sovitaan yhdessä korjaavat toimenpiteet. 
 
Asukkailla on mahdollisuus osallistua viikoittaisiin asukaspalavereihin. Heillä on mahdollisuus antaa palautetta ja olla 
mukana kodin toiminnan kehittämisessä. Yhteisesti suunniteltu on vaikuttamista omaan elämään jolloin asukas kokee 
olevansa arvostettu henkilö yhteisöissä ja häntä kuunnellaan. Vaikka muistisairaus olisikin edennyt pitkälle, kantaa 
hetken tuoma oman arvostuksen tunne ja yhteenkuuluvuus pitkälle. Kodin tunnelmasta vastaavia ovat jokainen työtään 
Mainiokoti Savilahdessa tekevä. Asukkaan kokema mielihyvä kohottaa asukkaan henkilökohtaista yleistä tunnelmatilaa 
ja hänen hyvinvointiaan. 
 
Asukkaat ja heidän läheisensä voivat osallistua asukkaiden puutarhan rakentamiseen ja hoitamiseen kuten missä 
tahansa asukkaan edellisissäkin kodeissa. Puutarha on vapaa sitä hoitaville. 
 

Palautteen kerääminen 
 
Hoivapalveluissa toteutetaan vuosittain laaja asukastyytyväisyyskysely jossa kartoitetaan laajalti palveluprosessin eri 
osia. Kyselyt toteutetaan syksyisin, loka-marraskuussa. Tilaaja-asiakkaiden palautetta kerätään säännöllisesti eri 
tutkimuksellisin keinoin.  
  
Asukkaiden läheisiä kannustetaan osallistumaan asukkaiden virkistystoiminnan kehittämiseen yhdessä henkilökunnan 
ja asuakkaiden kanssa. Kun yhteistyö läheisten kanssa on tiivistä ja läheistä, palautteen antaminenkin mahdollistuu eri 
tavalla. Läheisiltä kysytään ja kerätään aktiivisesti palautetta.   
  
Asukaspalautetta kerätään erilaisin keinoin: arjessa ja erilaisissa foorumeissa, tapahtumien jälkeen ja yksilöllisissä 
keskusteluissa kerätään asukkaan näkemystä siitä, miten hyvin olemme onnistuneet ja mitä asioita tulisi kehittää. 
Asukaskokoukset ovat hyviä foorumeita toiminnan kehittämiseen, niistä tehdään muistiot. 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Kaikki saadut asiakaspalautteet dokumentoidaan toimintayksikössä olemassa olevien ohjeiden mukaisesti. Palautteen 
antaja voi olla palvelun käyttäjä (asukas, kuntoutuja), omainen / läheinen, sidosryhmän työntekijä tai muu yhteistyötaho. 
Asiakaspalautteet dokumentoidaan asiakastietojärjestelmän kautta. Palautteet käsitellään henkilöstökokouksissa. 
Palautteita ja tyytyväisyyskyselyitä hyödynnetään myös toimintasuunnitelmien laadinnassa.  
 
Tyytyväisyyskyselyjen tulokset käydään yksiköittäin läpi ja vedetään yhteen koko liiketoimintalinjan tasolla. Yksiköitten 
tulokset käydään läpi henkilöstöpalavereissa ja yhteisökokouksissa yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkailta kerätään 
aktiivisesti ehdotuksia asukastyytyväisyyden parantamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. Tuloksia käytetään sekä laadun 
parantamiseen korjaavien toimenpiteiden muodossa, että toimivien käytäntöjen vahvistamisessa.  
 
Käytössä olevan asiakaspalautejärjestelmään säännöllisellä katselmoinnilla varmistetaan olemassa olevien 
ohjeistuksien ja käytäntöjen toimivuus. Myös sisäisillä auditoinneilla pyritään löytämään kehittämiskohteita 
asukaspalautejärjestelmään.   

 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 

• luonasi ollut hoitaja ja/tai   

• yksikön johtaja Kaija-Liisa Pekkola puh. 040 487 6801 

•  tai sähköposti: kaija-liisa.pekkola@mehilainen.fi  
 

• Etelä-Suomen palvelujohtaja Kirsi Pellinen,  
       Paciuksenkatu 27 3krs. 00270 Helsinki puh. 0505673554 tai Kirsi.pellinen@mehilainen.fi  
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•  Hoivapalveluiden laatujohtaja  Johanna Paavolainen      
               Paciuksenkatu 27, 3. krs, 00270 Helsinki puh. 040 506 1315 tai   
               sähköposti: johanna.paavolainen@mehilainen.fi ja/tai   

• Hoivapalveluiden liiketoimintajohtaja  Niklas Härus  
        Paciuksenkatu 27, 3. krs, 00270 Helsinki, puh. 041 536 9796 tai sähköposti:niklas.harus@mehilainen.fi 
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 
Hamina, Kotka, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Virolahti  
Sosiaaliasiamies Heli Kulmala  

 
Puhelin      040 728 7313  

  

Puhelinaika    maanantai klo 12-15        tiistai, keskiviikko, torstai klo 9-11  

  

Sähköposti     heli.kulmala@socom.fi  

  

Postiosoite    Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy         Pajatie 69, 48600 Kotka  

  

Asiakastapaamiset ajanvarauksella, tarvittaessa tapaaminen järjestetään asiakkaan kotikunnassa. 

 
  
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 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. 

 

 

mailto:johanna.paavolainen@mehilainen.fi
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c) Kuvaus siitä, miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset 

käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä 

 

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

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

 

• Muistutuksen /kantelun saavuttua aloitetaan selvitystyö 

• Selvitystyön perusteella määritellään korjaavat toimenpiteet 

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

• Viranomaisen annettua päätöksensä kantelusta, toimitaan viranomaisen ohjeiden mukaisesti 

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

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

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

• Muistutusten ja kanteluiden käsittelymenettelystä ja vastineiden laatimisesta vastaa yksiköstä vastaava 
johtaja. Kanteluiden vastineet valmistelee palvelujohtaja yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa ja hyväksyy 
liiketoimintajohtaja. 
 
Mikäli asukas tai hänen läheisensä on tyytymätön, eikä keskusteluin ja toiminnan muuttamisella saada 
ratkaisua asiaan, on kaikkien edun mukaista, että asia hoidetaan ammatillsesti eteenpäin. Henkilökunnasta 
kuka tahansa voi osoittaa tahon johon asukas ja läheinen voivat olla yhteydessä. Omavalvontasuunnitelma 
on kaikkien nähtävissä, se avataan ja yhdessä katsotaan muistutuksen vastaanottava taho.  
Tämä on asukkaan ja hänen läheisensä oikein kohtelua. Asiasta muistutamme palavereissamme ja kun 
asukkaan tai hänen läheisensä tyytymättömyyttä on käsitelty yksikössä, eikä tyydyttävää tulosta ole saatu 
aikaiseksi, vastuu muistutusmahdollisuudesta ja sen osoittamisesta on viimekädessä yksikön johtajan 
vastuulla. 

 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

 

Käsittelyaika on enintään kaksi viikkoa.  

 
 

f) Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

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

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

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

puutteita. 

Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi, kun työntekijä havaitsee asiakkaaseen 
kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Lomake löytyy sähköisenä toimintajärjestelmästä. Ilmoitus tulee tehdä välittömästi 
lomakkeella yksikön toiminnasta vastaavalle eli yksikön esimiehelle. Ilmoituksen vastaanottaja informoi ilmoituksesta 
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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. 

 

Ilmoitusvelvollisuudesta on tiedotettu henkilökuntaa ja lomake on käsitelty yhteistoimintapalaverissa. Henkilökunta 
löytää lomakkeen sähköisestä asiakirjatiedostosta. 

 

 

5. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
(esim. arki, säännöllisyys, kodinomaisuus, ryhmätoiminta, terapiapalvelut, menetelmät) 
 
Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen  
Hoitotyön perusajatuksena Mainiokoti Savilahdessa on aina asukkaan toimintakyvyn säilyminen kuntouttavan 
työotteen kautta. Jokaisella asukkaalla on oma ainutkertainen elämänkertansa ja sen kunnioittaminen jokapäiväisessä 
hoitotyössä on toimintaperiaatteista tärkein. Jokainen asukas kohdataan omana persoonallisena itsenään ja hänen 
oma elämänhistoriansa otetaan huomioon kaikessa hänen hoitoonsa liittyvässä.  
  
Asukkaan palvelu- ja kuntoutussuunnitelman perustana ovat asukkaan tarpeet, jotka lähtevät asukkaan 
toimintakyvystä, omista tavoista toiveista ja tottumuksista. Suunnitelmaan kirjataan palvelun ja kuntoutuksen 
yksilölliset tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Asukkaiden toimintakykyä seurataan ja arvioidaan 
päivittäin. Asukkaiden toimintakykyä arvioidaan laajemmin vähintään 3-4 kk. välein ja voinnin muuttuessa RAI-
arvioinnin keinoin. Asukkaan voinnin muuttuessa tavoitteita ja keinoja muutetaan hoidon ja palveluiden tarvetta 
vastaavaksi.   
  
 

Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 
 
Mainiokoti Savilahdessa on joka päivä yhteisiä hetkiä, jotka voivat olla mm. sanomalehden lukua yhdessä, 
runonlausuntaa, yhteislaulua, musiikkia, tuolijumppaa, kävelyharjoituksia tai esimerkiksi muistelupiiri asukkaiden 
kesken. Viikko-ohjelma on ryhmäkotien yhteistilassa nähtävillä. Asukas voi valita osallistuuko hän erityisesti johonkin 
tuokioon vai onko hän mukana joka päivä. 
Mainiokoti Savilahdessa on aidattu ja kulunvalvonnalla valvottu sisäpiha. Pihalla on mahdollisuus kulkea selkeää 
reittiä ja reitin varrella on myös levähdyspaikkoina tukevia penkkejä. Puutarhaa voi hoitaa mielensä mukaisesti niin 
asukkaat kuin heidän läheisensäkin. Perennapenkkeihin voi istuttaa omia rakkaita perennoja ja nurmelle voi istuttaa 
vaikkapa oman puun tai pensaan. Asukkaiden läheiset ovat tervetulleita yhteiseen harrastukseen puutarhaan. 
Jokaisen asukkaan yksilölliset toiveet ja tarpeet kirjataan palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan (ulkoilu, 
virkistystoiminta, mieltymykset, harrastukset).  
 
 

Asukkaiden liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

Asukkaan palvelu- ja kuntoutussuunnitelman perustana ovat asukkaan tarpeet, jotka lähtevät asukkaan 
toimintakyvystä, omista tavoista toiveista ja tottumuksista. Suunnitelmaan kirjataan palvelun ja kuntoutuksen 
yksilölliset tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Apuvälinetarve arviointiin osallistuu fysioterapeutti ja 
hoitohenkilökunta. Asukkaalle hankitaan Kymsote apuvälineyksiköstä hänen tarvitsemansa apuväline. Myös 
Mainiokoti Savilahdessa on omia yhteiskäytössä Olevia apuvälineitä. Asukkaiden toimintakykyä seurataan ja 
arvioidaan päivittäin. Asukkaiden toimintakykyä arvioidaan laajemmin vähintään 3-4kk välein ja voinnin muuttuessa 
RAI-arvioinnin keinoin. Asukkaan voinnin muuttuessa tavoitteita ja keinoja muutetaan hoidon ja palveluiden tarvetta 
vastaavaksi. 
 

 

Asiakkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja kuntouttavan toiminnan tavoitteiden toteutumisen seuraaminen:  

 
Asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä arvioidaan päivittäin kirjaamalla Domacare 
asiakastietojärjestelmään asukkaan kaikkinainen hyvinvointi. 
Omahoitaja arvioi asukkaan ja hänen läheisensä kanssa asukkaan hyvinvointia 3-4 kk. välein hoito- ja 
kuntoutussuunnitelmapalaverissa. Asukkaan tilan muuttuessa he kokoontuvat useammin. Kun tilanne muuttuu, muuttuu 
usein myös asukkaan tarvitseman avun tarve. Kaikki kirjataan ja omahoitaja tiedottaa asiasta muulle henkilökunnalle. 
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Ravitsemus 

 
Ruokailussa huomioidaan asukkaiden toiveita, ruokalistan kierrolla ja valinnanmahdollisuuksilla. Otamme huomioon 
ravintosuositukset, dieetit sekä eritysruokavaliot sekä erilaiset sopimukset ruokahuollosta talon sisällä. 
Ravintosuosituksena käytetään Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamaa suomalaisten ravintosuositusta.   
  
www.ravitsemusneuvottelukunta.fi  
Mainiokoti Savilahdessa ravitsemuksen toteuttamisessa noudatamme yleisiä ikäihmisille tarkoitettuja ohjeita ja 
suosituksia. Aterioiden suunnittelusta ja ruoanvalmistuksesta vastaavalla emännällä on alan pätevyysvaatimukset 
täyttävä koulutus. Ruokalistojen laadinnassa pyritään huomioimaan asukkaiden toiveita, mieliruoista keskustellaan ja 
tieto välitetään emännälle. Ravitsemukseen saadaan monipuolisuutta ruokalistan kierrolla ja tarjolla olevan ruoan 
valinnanmahdollisuuksilla. Lisäksi huomioidaan ravintosuositukset, dieetit sekä erityisruokavaliot sekä erilaiset 
sopimukset ruokahuollosta talon sisällä. Viikoittainen ruokalista on nähtävillä ryhmäkodeissa.  
   
Mainiokoti Savilahdessa tarjotaan päivittäin aamiainen n. klo 6.00-10.00, lounas klo n. 11.00-12.00, päiväkahvi n.klo 
14, päivällinen n. klo 16-17.00 ja iltapala n. klo 19-21. Lisäksi tarjolla on yöpalaa klo 22 alkaen, sekä tarvittaessa 
varhaista aamiaista. Ruokailuajoissa huomioidaan asukkaan yksilöllinen univalverytmi huolehtien, ettei yöpaasto ylitä 
11 tuntia.    
   
Asukkaat ruokailevat pääasiallisesti yhteisissä tiloissa ja ruokailuun varataan riittävästi aikaa. Tarvittaessa asukasta 
avustetaan ruokailussa. Erityistä huomiota kiinnitetään asukkaiden riittävään nesteensaantiin, yleisiin suosituksiin 
vitamiini- , energia- ja proteinilisistä. Lisäksi sosemaisen ruoan monipuolisuus ja esteettisyys otetaan huomioon. 
Asukkaiden suun ja hampaiden terveydestä huolehditaan puhdistamalla hampaat, mahdolliset proteesit ja suun 
limakalvot päivittäin. Asukkaiden painoa seurataan säännöllisesti, asukkaan tila ja lääkitys huomioiden vähintään x1 
/kk ja tarvittaessa tehdään MNA-arviointi. Ravitsemustilan poikkeamiin puututaan välittömästi. Asukkaiden 
erityisruokavaliot huomioidaan ja lääkärin määräämät lisäravinteet järjestetään.  Tarvittaessa hoitaja konsultoi alueen 
ravitsemusterapeuttia haastavissa ravitsemuksellisissa tilanteissa asukaskohtaisesti. 
      
 

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) Kokki Saila Kaihlanen, sairaanhoitaja Jenni Järvelä. Yksikössä 
on siivoussuunnitelma osana elintarvikehuollon omavalvontasuunnitelmaa. 

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

Infektiotartuntojen ohjeistus: 

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

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 

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

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

Hoivapalveluiden esimieskansiossa olevat hygieniaohjeet:  

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

 
Yksiköihin on laadittu siivoussuunnitelmat, joista löytyy maininnat käytettävistä aineista, siivousaikatauluista ja 
toimintaohjeet siivouksen suorittamiseen. 
 
Elintarvikkeiden omavalvonnasta on ja yksiköissä laaditaan elintarvikehuollon omavalvontasuunnitelma.  
Omavalvontasuunnitelma, ohjeet sen laatimiseen ja tarvittavat omavalvonnan toteuttamisessa tarvittavat liitteet:  

http://www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/taudit-
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Infektioiden%20torjunta.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Kotisivu.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F10%20HYGIENIA-%20JA%20SIIVOUS
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F10%20HYGIENIA-%20JA%20SIIVOUS
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F10%20HYGIENIA-%20JA%20SIIVOUS
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https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=
%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%2
0asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20
ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus  
 
 
 
  
Infektiotartuntojen ohjeistus:  
www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/taudit-    
  
Hygieniasta huolehtiminen kuuluu osana hoitoon ja huolenpitoon. Työntekijät opastavat ja valvovat, että asukkaat  
huolehtivat henkilökohtaisesta hygieniastaan riittävästi.  
 
Alueen hygieniahoitaja Eeva-Kaarina Lonka on hygieniayhdyshenkilömme. Häneltä saamme ajankohtaista tietoa 
tarttuvien tautien ehkäisystä, eristysohjeista ja yleisistä hyvistä hoitotyön hygieniaan liittyvistä asioista. Hän vierailee 
Mainiokoti Savilahdessa ja luennoi henkilökunnalle hygienia-asioista. Eeva-Kaarina Lonka on myös tarkastanut 
Mainiokoti Savilahden tilat ja toiminnan. Toimimme hänen antamien ohjeiden mukaisesti. 
Rakennekynsiä tai riippuvia koruja ei käytetä hoitotyössä. Lävistykset nenän ja sun alueella, sekä sormusten 
käyttäminen on kielletty. 
 
Hygieniahoitajan kautta saamme myös asukkaille tarjottavat influenssarokotteet. Hän on mukana rokotusprosessissa 
ohjaavana asiantuntijana.  
 
Yhteistyössä työterveyden kanssa varmistetaan ettei työntekijällä ole tartuntatautilain mukaista estettä tehdä työtään 
Mainiokoti Savilahdessa. 
 
Yksiköihin on laadittu siivoussuunnitelmat, joista löytyy maininnat käytettävistä aineista, siivousaikatauluista ja 
toimintaohjeet siivouksen suorittamiseen.  
  
Elintarvikkeiden omavalvonnasta on ja yksiköissä laaditaan elintarvikehuollon omavalvontasuunnitelma. 
Omavalvontasuunnitelman päivittää keittiön toiminnasta vastaava kokki ellei terveystarkastajan kanssa ole erikseen 
toisin sovittu. Sovitusta asiasta löytyy yksiköstä dokumentit.   
  
Kaikilla ruoanvalmistukseen osallistuvilla työntekijöillä on hygieniapassi.  
  
Elintarvikeomavalvonnan laadinnasta ja keittiön toiminnasta vastaa talon kokki. 

Terveyden- ja sairaanhoito 

 
Mehiläisen potilasturvallisuussuunnitelma sekä potilasturvallisuuteen liittyvät valtakunnalliset linjaukset ja ohjeistukset 
löytyvät sisäisen intranetin potilasturvallisuus-sivuilta.   
Valtakunnallisten linjausten ja ohjeistusten sekä yhteisten toimintatapojen toteutumista seurataan sisäisillä ja ulkoisilla 
auditoinneilla. Sektorikohtaisissa sairaanhoidon ohjeissa korostetaan käypähoitosuositusten ja lääkärin hoitolinjausten 
noudattamista.  
  
Terveydenhuollon järjestäminen yksiköissä ja noudatettavat toimintaohjeet on kuvattu laatujärjestelmässä. Terveyden 
edistäminen on laatukuvauksissa omana alueenaan. Mittauksista, seulonnoista ja tutkimuksista on olemassa 
sektorikohtaiset ohjeistukset. Terveystarkastuksien järjestämisestä on olemassa erillinen ohje. Terveydentilan seuranta 
toteutetaan asukastietojärjestelmään laatujärjestelmässä määriteltyjä ohjeita ja käytäntöjä noudattaen.   
Jokaisessa yksikössä on nimetty vastaava sairaanhoitaja. Asukkaille järjestetään laatujärjestelmän edellyttämällä 
tavalla sopimusten puitteissa heidän tarvitsemansa lääketieteellinen hoito. Hoidossa noudatetaan hoitavan lääkärin 
tekemiä linjauksia ja käypä hoito suosituksia.  
 
Mainiokoti Savilahden sairaanhoitajien Jenni Järvelän ja Ringa Rynön vastuualueena on oma ryhmäkoti. 
Palveluasumisen asukkaiden sairaanhoidollisen vastuualueen hoitajana on sairaanhoitaja Heidi Tuutti. 
Sairaanhoitajat ovat paikalla arkena aamuvuoroissa ja lisäksi Mainiokoti Savilahdessa on tuntityöntekijänä jo tutuiksi 
tulleita sairaanhoitajia muina aikoina vaihtelevasti. 
 
Asukkaiden lääkäripalvelut on järjestetty Haminan kaupungin ohjeen mukaisesti. Lähikiertoja tekee n. kuukauden välein 
Kymsote vanhustyön lääkäri Olli-Pekka Säde ja etälääkärinä toimii Päivi Sinisalo. Käytössä on Kymsote 
etälääkärisalkku. Etälääkäri näkee asukkaan, voi kuunnella laitteen avulla hänen sydämensä ja keuhkojen toiminnan. 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
http://www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/taudit-
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Myös esim. asukkaan turvotusten seuraaminen onnistuu hyvin ja korvan katsominen laitteen avulla. Sairaanhoitaja on 
keskeinen henkilö avustamassa asukasta ja lääkäriä ketäkierrolla. 
 
Hoitohenkilökunta hyödyntää Terveysportti-tiedostoa tuoreen tiedon saamiseksi niin että käytössä on ajankohtainen 
suositusten mukainen tieto. 
Lääkehoidossa tietoa haetaan Fimean sivustoilta ja parhaana yhteistyökumppanina on asiointi apteekkimme Haminan 
Uusi apteekki Puh. Puh.: 05 7577700, Sibeliuskatu 34 Hamina. 
 

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

Haminan kaupungin hammashoitolan suuhygienisti käy tarkastamassa asukkaiden hampaat ja suun kunnon vuosittain. 
Hän opastaa henkilökuntaa asukaskohtaiseen suun ja hampaiden hoitoon. 
Tarvittaessa asukkaalle tilataan hammaslääkärille aika. 
Kiiretön sairaanhoito järjestyy vastuulääkäreiden kautta. Henkilökunta seuraa asukkaiden tilaa jatkuvasti. 
Sairaanhoitajat ottavat verinäytteet ja vastaukset katsotaan Lifecare-potilastietojärjestelmästä. Otetut näytteet ovat 
lääkärin määräämiä ja jatkohoito määräytyy lääkärin ohjeiden mukaisesti. 
Äkillisen sairauskohtauksen sattuessa asukkaan tilan arviointiin kutsutaan ensihoito 112. Asukkaan äkillinen yleistilan 
lasku kirjataan Lifecare-tietojärjestelmään. Asukkaan tilan muutoksesta ilmoitetaan asukkaan läheiselle, hoitavalle 
lääkärille ja Haminan terveyskeskuksen kiirevastaanotolle jonne asukas siirtyy ambulanssikyydillä. 
Äkillisestä kuolemantapauksesta on oma ohje henkilökunnalle ohjekansiossa ja sähköisessä tietojärjestelmässä. 
 
 

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Pitkäaikaissairauksien seurannasta huolehditaan palvelusopimuksen ja hoitosuunnitelman mukaisesti ja asiakkaiden 
terveyden edistämisestä ja sairaanhoidosta on yleiset ohjeet toimintajärjestelmässä. Pitkäaikaissairaudet, niiden hoito 
ja terveyden edistäminen huomioidaan yksilöllisissä kuntoutussuunnitelmissa ja asukkaita tuetaan oman 
terveydentilansa hoitamiseen ohjaustyön keinoin. Ryhmäkodin sairaanhoitaja varmistaa, että sairauksien seuranta on 
asukkaan henkilökohtaisen ohjeistuksen mukainen. Sairaanhoitaja ohjeistaa muun henkilökunnan seuraamaan 
asukkaan tilaa ja arvioimaan sitä. Ohjeistus on asukkaan hoitosuunnitelmassa ja eri työmenetelmät kalenteroitu 
sähköiseen työkalenteriin Domacare. Sairaanhoitaja ottaa tarvittavat säännöllisesti seurattavat verinäytteet. Hän on 
lääkäriin yhteydessä, mutta kun hän ei ole paikalla kuka tahansa hoitaja huolehtii lääkäriyhteydestä ja jatko-ohjeiden 
noudattamisesta. 
 
 

c) Yksikön asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa: 

Sairaanhoitaja Jenni Järvelä ryhmäkoti Riekko puh. 0403560134 
Sairaanhoitaja Ringa Rynö ryhmäkoti Teeri puh.0403558784 
 

Lääkehoito 

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

 

Lääkehoitosuunnitelma on lääkehoidon tärkein perehdytysmateriaali. Jokainen lääkehoitoon osallistuva hoitaja lukee 
suunnitelman ja toimii sen mukaisesti. 
Sairaanhoitajat päivittävät suunnitelman vuosittain ja tarpeen vaatiessa. 
Päivitetty suunnitelma lähetetään hyväksyttäväksi laatujohtaja, lääkäri Johanna Paavolaiselle. 
 
 

a) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Yksikön lääkevastaava sairaanhoitaja Jenni Järvelä ryhmäkoti Riekko puh. 0403560134 
Sairaanhoitaja Ringa Rynö ryhmäkoti Teeri puh.0403558784 
Tiimivastaava/sairaanhoitaja Heidi Tuutti puh. 0404826518 
 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

 
Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö on kuvattu yksikön esimiehen ja palvelujohtajan tehtäväkuvauksissa. Päävastuu 
kuntayhteistyöstä on liiketoimintajohtajalla ja palvelujohtajilla.  
Asukkaan asioissa kuntayhteistyön koordinoimisesta vastaa yksikön johtaja. 

https://www.google.fi/search?rlz=1C1GCEA_enFI783FI783&q=haminan+uusi+apteekki+puh.&ludocid=13073928087656824513&sa=X&ved=2ahUKEwjCloy1uaHeAhVBhywKHcQoAB4Q6BMwEnoECAoQKg
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 Kunnan edustaja on mukana niin palveluiden suunnittelussa kuin arvioinnissa.  Kuntaa informoidaan asukkaan 
tilanteen, terveydentilan tai suunnitelmien muuttuessa viiveettä.  
 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? 

Asiakkaan palveluketju pidetään saumattomana ja yhteistyötoimijoihin ollaan aktiivisesti yhteydessä myös silloin, kun 
asukas on toisaalla hoidossa. Varmistamme tiedonkulun omalla toiminnallamme tiedonkulun sujuvuuden puolin ja toisin 
ja olemme luoneet tärkeimpien toimijoiden kanssa hyviä käytänteitä palvelun sujuvuuden ja tiedonkulun 
varmistamiseksi.  
Asukkaan siirtyessä sairaalahoitoon hoitaja tiedottaa puhelimitse hänen saapumisestaan ja kertoo asukkaan tärkeät ja 
hoidon jatkuvuuteen liittyvät asiat sairaalan vastaanottavan yksikön hoitajalle. Aktiivinen yhteydenpito hoitavan yksikön 
kanssa ja ajantasainen tieto asukkaan tilanteesta auttaa yhteistyössä läheisenkin kanssa. 
Asukas toivotetaan tervetulleeksi kotiin heti kun lääkäri on arvioinut hänen tilansa sellaiseksi että hän voi turvallisesti 
kotiutua. Kotiutusvaiheessa sairaanhoitaja neuvottelee ja suunnittelee yhdessä kotiuttavan yksikön kanssa esim. 
lääkehoidon muutoksista, tai muista hoitoon ja huolenpitoon liittyvistä asioista. Hoidon jatkuvuus turvataan. 
 

Alihankintana tuotetut palvelut  

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

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 suoritetaan 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. Yhteistyöpalavereista kirjataan muistio, joka tallennetaan intraan.   
  
Luettelo alihankkijoista  
Kiinteistöhuolto: Jarmo Kotonen tmi.   
Vaihtomattopalvelu: Lindström Oy.  
Jätehuolto: Lassila& Tikanoja Oyj.  

Vartijapalvelu: combatsecurity css 
  
Ylläpidetään Mehiläisen hankintahenkilöstön toimesta. Yksikönjohtaja voi tehdä paikallisia hankintasopimuksia. 

 

 

6. OSTOPALVELUN LAADUN VALVONTA; kuntayhtymälle reklamaatioiden, muistutusten 
yms. toimittaminen 

Yksityinen palveluntuottaja toimittaa kuntayhtymälle asukasreklamaatioita koskevan koosteen vuosittain 
toimintakertomuksen yhteydessä. Yksityistä palveluntuottajaa koskevat vakavat reklamaatiot toimitetaan kuntayhtymälle 
kahden viikon kuluessa reklamaatiosta. Mikäli tapahtumasta aiheutuu vaaraa tai vahinkoa, on reklamaatio saatettava 
kuntayhtymän tietoon välittömästi ja palveluntuottaja korjaa tilanteen viipymättä. Yksityinen palveluntuottaja vastaa siitä, 
että asukkaille tarjottava palvelu on laadultaan ajantasaista ja kilpailukykyistä.  

- Yksityinen palveluntuottaja huolehtii siitä, että palvelussa noudatetaan kaikilta osin sitä ohjaavaa lainsäädäntöä  

- Jos yksityisen palvelutuotannon laadun valvonta osoittaa, että palvelun laatu ei vastaa sitä, miten se on tässä 
palvelukuvauksessa määritelty, kuntayhtymä peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan 
ylläpitämästään rekisteristä  
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- Asumispalveluyksikköön myönnetään uusia palveluseteleitä vasta, kun palveluntuottaja on kirjallisesti ja hyväksytysti 
osoittanut palvelun täyttävän edellytetyt laatuvaatimukset.  

- Kuntayhtymä ja palveluntuottaja käyvät vuosittain arviointikeskustelut asiakaspalautekyselyjen palautteista, muista 
palautteista/reklamaatioista ja muiden laatuvaatimusten toteutumisesta.  

- Yksityinen palveluntuottaja hyväksyy kuntayhtymän tekemät valvontakäynnit ja yhteistyökokoukset.  

- Asumispalveluyksikön sijainnista riippumatta kuntayhtymä on oikeutettu valvomaan palvelusetelituottajiksi 
hyväksymiensä palveluntuottajien toimintaa ja suorittamaan sen edellyttämiä tarkastuksia. Asumispalveluyksikön 
sijaintikunta valvoo asumispalveluyksikön toimintaa.  

Mehiläisellä on käytössä useampia eri käyttöön tarkoitettuja sisäisiä palaute- ja raportointikanavia.   

HaiPro-järjestelmä on tarkoitettu erilaisten haitta-, vaara- sekä läheltä piti –tapahtumien ilmoittamiseen. Kaikki ilmoitukset 
käsitellään ja ne ovat tärkeä osa asukas-, potilas-, tieto- ja henkilöturvallisuuden seurantaa ja kehittämistä. Jokaisen 
Mehiläisessä työskentelevän tulee tehdä HaiPro-ilmoitus havaitessaan haitta- tai läheltä piti –tilanteen. 

Kehitysehdotukset ja palautteet 

Sisäinen palautekanava on tarkoitettu sisäisten palautteiden ja toiminnan kehitysehdotusten käsittelyyn. 
Kehitysehdotukset voivat liittyä esimerkiksi omaan työhön, työympäristöön. Voit myös kirjata asiakkaan antaman 
palautteen. Kaikki ehdotukset ja palautteet käsitellään koordinoidusti laadunhallintaorganisaation toimesta. 

Sisäistä palautetta voi laittaa palautelomakkeen kautta. Lomake toimii vain Mehiläisen sisäverkossa. 

Whistle-blowing---Väärinkäytösten-ilmoittaminen.aspx 

7. ASIAKASTURVALLISUUS  

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

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

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään 

muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

Asukasturvallisuuteen liittyvästä riskitekijästä laaditaan HaiPro-ilmoitus. Ilmoituksen laatii paikalla ollut henkilökunta. 
Ilmoituksen laadintaan kuuluu pohdinta miten tämä vähältä-piti Tapahtuma, tai tapahtunut olisi voitu estää ja mitkä 
seikat vaikuttivat siihen. Asukaskohtaiset riskit arvioidaan työryhmässä ja omahoitaja on avainasemassa 
kartoittamassa juuri tämän asukkaan esim. kaatumisen riskitekijöitä. Kun havaitaan että on jokin seikka joka 
mahdollisesti vaikuttaa asukkaan turvallisuuteen muutetaan toimintatapaa, tai etsitään keinoja joilla riski voidaan 
minimoida. Syy voi johtua asukkaan henkilökohtaisista ominaisuuksista, tai ympäristöstä, tai esim. asukkaan 
lääkityksestä.  
Yleisen turvallisuuden varmistamiseksi tarvitsemme yhteistyökumppaneinamme kiinteistöhuoltoa, Haminan 
Pelastuslaitosta sekä Vartijapalvelua. 
Paloviranomainen tekee vuosittain palotarkastuksen ja Pelastussuunnitelma päivitetään samalla. Henkilökunnalle 
järjestetään säännöllisesti alkusammutuskoulutus sekä ensiapukoulutus ja poistumisharjoitus on vuosittain. 
Kiinteistöauditoija tarkastaa kiinteistön korjaustarpeen yhdessä rakentajan ja kiinteistöhuollon kanssa. 
Vartijapalvelun vartija on tavoitettavissa ympäri vuorokauden ja sitä varten on erillinen hälytyslaite. 
Terveysviranomainen tekee säännönmukaiset tarkastukset ja tutkii toimitilojen lisäksi myös toiminnan.  
 

 

Henkilöstö 

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

 

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

http://web3:8085/palautelomake2.php?lang=fi
https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---V%c3%a4%c3%a4rink%c3%a4yt%c3%b6sten-ilmoittaminen.aspx
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Tehostetun hoivan hoitohenkilöstön määrä on Haminan kaupungin sopimuksen mukainen 0,6 hoitajaa/asukas. 
Palveluasumisessa vahvuus on 0,1-0,3 hoitajaa/asukas asukkaan palvelun ja hoidontarpeesta riippuen. 
Yksikössä tekee työtään tutkinnon suorittaneita ammattihenkilöitä nimikkeillä; sairaanhoitaja, lähihoitaja, 
laitoshuoltaja, kokki. 
Yksiköstä vastaa johtaja. Johtajan peruskoulutus on sairaanhoitaja ja jatkotutkintona Johtamisen 
erityisammattitutkinto. 
Sairauspoissaolot sijaistetaan. 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Sijaista käytetään vakituisen työntekijän poissa ollessa asiakashoidon niin vaatiessa. Sijaiset perehdytetään työhönsä 
hyvin. Mainiokoti Savilahdessa on laadittu toimintaohje henkilöstölle äkillisiin tilanteisiin, joissa on tarve hankkia 
työvuoroon sijainen. Pyrimme ensijaisesti käyttämään sijaisina vain koulutettua henkilökuntaa. Voimme 
poikkeustapauksissa käyttää lähihoitajaopiskelijoita, joiden koulutus on edennyt vähintään puoleen väliin mikäli 
muuten emme saa täytettyä henkilöstötarvetta.  
 

b) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Vakituisen henkilökunnan määrää nostetaan asukasmäärän lisääntyessä. Rekrytoidaan tutkinnon suorittaneita 
henkilöitä ja samalla varmistetaan onko hakijoiden joukossa henkilöitä jotka haluaisivat olla tarvittaessa työhön 
kutsuttavia joko pidempiin tai lyhyempiin sijaisuuksiin.  

Poissaoloja tulee luonnollisesti joten niihin on oltava valmius. Ajoittain tarvitaan myös lisähenkilökuntaa.  

Kun kutsutaan pääsääntöisesti samoja tuntityöntekijöitä työhön ehtivät he perehtyä kerta kerran jälkeen ja heistä tulee 
hyvin läheisiä asukkaille. He tietävät myös mitä heiltä odotetaan. Sitoutuminen tehtävään ja viihtyminen työssä on 
tärkeää. 

 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Rekrytoinnin toteutus 

Resurssikartoitus uudelle työntekijälle  

Sijaisten rekrytointi  
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

 
Rekrytoinnin toteutus 
 
Sosiaalipalveluiden työsuhteisiin liittyvä päätöksentekoprosessi ja työnjaot mm. rekrytointiprosessissa on kuvattu 
Mehiläisen hallintosäännössä. Henkilöstösuunnittelusta ja rekrytointien toteutuksesta vastaa kukin esimies omien 
tehtävä- ja vastuualueiden mukaisesti. Tätä työtä tukee omalla toiminnallaan HR-tiimi. 
 
Rekrytoinnin toteutus  
Henkilöstöstrategia osana konsernistrategiaa määrittelee ne henkilöstöä koskevat asiat, jotka tukevat Mehiläisen 
visiota, missiota ja arvojen mukaista toimintaa konsernin kaikilla tasoilla. Liiketoiminnan ja henkilöstöjohtamisen 
haasteet ja mahdollisuudet ovat yhteiset. Henkilöstösuunnittelusta ja rekrytointien toteutuksesta vastaa kukin esimies 
omien tehtävä- ja vastuualueiden mukaisesti. Tätä työtä tukee omalla toiminnallaan HR-tiimi.  
  
Resurssikartoitus uudelle työntekijälle  
Resurssikartoitus kuuluu osalle toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen valittavaa henkilöstöä, kts. 
alla.  Määräaikaiseen työsuhteeseen palkattavien osalta kartoituksen tarve harkitaan tilannekohtaisesti. Kartoituksessa 
arvioidaan työntekijän soveltuvuutta tehtävään ja työyhteisöön, mutta myös henkilön tulevaisuuden kehittämiskohteita, 
joita voidaan hyödyntää yhdessä työntekijän kanssa henkilökohtaisessa kehityskeskusteluissa.  

 

 
  
Sijaisten rekrytointi  
Sijaistenrekrytointi on kuvattu osana henkilöstöprosessia. Sijaisten pätevyys ja ammattioikeudet tarkistetaan jokaisen 
rekrytoinnin yhteydessä.  
  
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että 
työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä 
työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia 
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henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn 
hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille.  
  
Rekrytointi ilmoitukset laitetaan osoitteeseen www.mol.fi / avoimet työpaikat. Kaikkien työntekijöiden kelpoisuudet 
tarkistetaan työsopimuksen teon yhteydessä Julkiterhikistä. Koko henkilöstön kelpoisuudet tarkistetaan vuosittaisissa 
automaattiajoissa Julkiterhikistä. Sijaiset hankitaan sijaisohjeistusta noudattaen ja yksikön omaa sijaislistaa käyttäen.  
 

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

soveltuvuus ja luotettavuus? 

 
Kaikkien työntekijöiden kelpoisuudet tarkistetaan työsopimuksen teon yhteydessä Julkiterhikistä ja Suosikista. Koko 
henkilöstön kelpoisuudet tarkistetaan vuosittaisissa automaattiajoissa Julkiterhikistä. Sijaiset hankitaan 
sijaisohjeistusta noudattaen ja yksikön omaa sijaislistaa käyttäen. Sijaislistalle pääsevät esim. hyväksi havaitut alan 
opiskelijat tai meiltä työtä hakeneet  
  
Työntekijän huumetestaus  
  
Työntekijöiden huumetestaus rekrytoinnin yhteydessä toteutetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

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

• työpaikkansa sekä sen toiminnan ja tavat 

• työpaikan ihmiset niin työntekijät kuin asukkaat 

• työnsä ja siihen liittyvät odotukset 

. 
 
Perehdyttämistä annetaan kaikille työhön tuleville: vakituisille, määräaikaisille, tarvittaessa työhön kutsuttaville (ns. 
keikkalaisille), opiskelijoille ja työharjoittelijoille. Perehdytystä annetaan myös työtehtävien ja työolosuhteiden 
muuttuessa. 
 
Työntekijä tulee ensin yksikön johtajan perehdytykseen. Perehdytys on pitkä prosessi kestäen jopa useita kuukausia. 
Perehdytyksestä on laadittu prosessikuvaus. Perehdytysmateriaalia ovat mm. kaikki suunnitelmat ja ohjeet. 
Työsuhteen alkaessa esimies vie Sharepoint ohjelmaan työntekijän perehdytyskortin. Työntekijä käy täyttämässä 
korttiaan sitä mukaa kun kokee saaneensa asioista riittävän perehdytyksen  
Jokainen on velvollinen perehdyttämään uutta työntekijää. Opiskelijan ja uuden työntekijän perehdyttäminen on 
omiaan kartuttamaan ja kertaamaan myös omia tietoja ja taitojaan. 
Koeaikakeskustelussa johtajan kanssa tarkastetaan yhdessä missä uusi työntekijä tarvitsee vielä lisätietoa. 
Erityisen tärkeitä alueita ovat mm. asukas- ja yleinen turvallisuus, lääkehoito ja asukkaiden palvelun lämminhenkinen 
ammatillisuus sekä työryhmätyöskentely. 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, 
asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan? 
 
Yksikön perehdytysohjelmassa käydään kaikki työtehtävän osa-alueet läpi. Perehdytyksestä tehdään kirjaukset 
perehdytyslomakkeisiin. Perehdytyslomakkeet löytyvät  
 
Tietosuojaohjeistus on Omavalvontasuunnitelman liitteenä. 
 
 
 
 
Mehiläisen perehdytysohjelma ” "Onnistu perehdytyksessä ohjeistus ja vastuut 2012" antaa ohjeet eri tehtäviin 
liittyvästä perehdytyksestä. Yksikön perehdytysohjelmassa käydään kaikki työtehtävän osa-alueet läpi. 
Perehdytyksestä tehdään kirjaukset perehdytyslomakkeisiin.  
  
Yrityksessä on käytössä uuden työntekijän opas ja 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.  
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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 ja salassapitolomake  

• Perehdytyksen tarkistuslista / perehdytysohjelma  

• Yksikön tilat ja arjen käytännöt  

• Ohjaajien toimenkuvat  

• Yksikön vuorokohtaiset toimenkuvat  

• Muut erillisen perehdytysohjelmat edellyttämät asiat  
  
Tarvittaessa työhön 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 käy uuden työntekijän kanssa perehdyttämisen aloittamiskeskustelun ja alkaa 
täyttämään 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.  
 
Mainiokoti Savilahti Perehdytyksen prosessikuvaus 
 
Uusi työntekijä tai opiskelija tulee ensin Palvelutalon johtajan perehdytystilaisuuteen.  
Palvelutalon johtaja kertoo asiat jotka liittyvät  
-organisaatioon 
-arvoihin 
-asiakkaiden kohtaamiseen (kirjallinen materiaali) 
-työn ja toiminnan tavoitteisiin 
-toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen 
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-palkkaan 
-salassapitoon 
-työterveyteen ja työhyvinvointiin 
-turvallisuuteen (asukas ja työntekijä, lisäksi kirjallinen tukimateriaali) 
-lääkehoitoon (antaa myös kirjallisen tukimateriaalin), lääkelupiin 
-lääkäripalveluun 
-työntekijäkohtaisiin vastuualueisiin ja tehtäviin (kirjallinen materiaali 
-työvuorokohtaisiin tehtäviin (kirjallinenmateriaali) 
-palvelutalon johtaja esittelee tilat ja tilojen tarkoituksen asukkaiden hoivatyössä 
 
Perehdytys jatkuu työryhmässä. Kukin uuden työntekijän kanssa vuorossa oleva on velvollinen ja oikeutettu 
perehdyttämään häntä. Koko perehdytys kestää niin kauan kuin uudella työntekijällä on siihen tarvetta. 
 
Koko perehdytysprosessin ajan perehdytettävä täyttävät Perehdyttämisen tarkastuslistaa kohta kohdalta. 
 
Perehdytysmateriaaliin tutustuminen on perehdytettävän vastuulla. 
 
Perehdytyksen arviointikeskustelu palvelutalon johtajan kanssa n. kuukauden – kahden sisällä. 
Työntekijä voi arvioida saamansa opastuksen laadun ja palvelutalon johtaja voi arvioida osaako työntekijä tarvittavat 
asiat. 
 
 
 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Koulutusohjelmat ja Koulutuskalenteri 
 
Elbit Skillsin koulutuskalenteriin on koottu tietoa Mehiläisen valtakunnallisista koulutuksista ja yhteistyökumppaneiden 
järjestämistä koulutuksista tarpeen mukaisina.  
 
 
Työhyvinvointiohjelma 
 
Mehiläisen Työhyvinvointiohjelma kattaa konsernin kaikki toiminnot. Ohjelma toimii viitekehyksenä ja peruslinjauksena 
toimipaikkakohtaisille työhyvinvointisuunnitelmille. Työhyvinvointiohjelma kohdistuu henkilöstön työkykyyn, 
hyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä työympäristöön ja työsuojeluun. 
 
 
 
b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus?  
  
Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta   
(esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon 
ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön 
täydennyskoulutussuunnitelma)   
  
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.   
  
Osaamisen hallinta tarkoittaa osaamisen kehittämisen lisäksi sellaisten toimintatapojen kehittämistä, jotka tukevat 
henkilökohtaisten kompetenssien siirtymistä tuotteisiin ja palveluihin ja näin ollen yhteiseksi osaamiseksi.   
Osaamisen hallintaan liittyy myös yrityskulttuurin luominen, joka mahdollistaa tiedon ja osaamisen jakamisen sekä 
yhdessä oppimisen. Onnistuminen edellyttää tavoitteellista osaamisen johtamista, jossa jokaisella työntekijällä on 
vastuu omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestä.  
  
Osana toimintayksikön toimintasuunnitelmaa laaditaan vuosittain henkilöstön kehittämissuunnitelma joka pohjautuu 
henkilöstökompassiin, tuloskeskusteluihin ja yksikön toiminnan kehittämisen painpistealueiisiin,   
  
Tulos- ja tavoitekeskustelu/kehityskeskustelu  
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Kehityskeskustelu käydään vuosittain. 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.   
  
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. 
Kehityskeskusteluissa kartoitetaan täydennyskoulutustarpeet ja vastuualueeseen liittyvien tehtävien osaaminen. 
Johtajan kanssa yhteisesti sovitaan tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. 
Kehityskeskustelu on työntekijän ja johtajan kahdenkeskinen aika. Se on luottamuksellista kanssakäymistä ja sen 
avulla voidaan saada työntekijästä tietoa mikä ei ilman keskustelua olisi tullut ilmi.  Kehityskeskustelu parhaimmillaan 
auttaa työntekijää jaksamaan ja vaikuttaa myös positiivisesti työilmapiiriin sekä asukkaille tarjottavaan palveluun. 
  
Koulutusohjelmat ja Koulutuskalenteri  
  
Koulutuskalenteriin on koottu tietoa Mehiläisen valtakunnallisista koulutuksista ja yhteistyökumppaneiden järjestämistä 
koulutuksista. Mehiläinen Oy:n erilliset koulutusohjelmat laaditaan yksiköissä ja sektoreilla ilmenevän tarpeen 
mukaisina. Yksikössä on oma koulutussuunnitelma. Kaikki koulutukset kirjataan henkilöstöhallinnan järjestelmään 
Mepcoon,  josta saa yksilö-/yksikkötasoisen tulosteen. Johtajan vastuulla on täydennyskoulutusvelvoitteen 
toteutumisen seuranta.   
  
 
Työhyvinvointi ohjelma  
  
Mehiläisen Työhyvinvointiohjelma kattaa konsernin kaikki yksiköt. Ohjelma toimii viitekehyksenä ja peruslinjauksena 
toimipaikkakohtaisille työhyvinvointisuunnitelmille, jotka sisältyvät kunkin tulosyksikön tuloskortteihin. 
Työhyvinvointiohjelma kohdistuu henkilöstön työkykyyn, hyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä työympäristöön ja 
työsuojeluun.   
 
Mainiokoti Savilahti työhyvinvointisuunnitelma perustuu riski- ja vaaratilanteiden kartoitukseen, riskien minimoimisen 
keinojen etsintään. Riskitekijöitä voivat olla niin henkisesti kuin fyysisesti kuormittavat tekijät. 
Työhyvinvointia edistävät kehittämisiltapäivät, tyhy- tai muut henkilökunnan tapaamiset, yhteinen keskustelu 
haastavista tilanteista, viikoittaiset palaverit ja selkeät toimintaohjeet joita luodaan yhdessä. 
  
  
  
 

Toimitilat 

Mainiokoti Savilahti on ikääntyneille tarkoitettu ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen 30-paikkainen 
yksikkö, joka sijaitsee rauhallisella pientaloalueella Haminassa ja antaa näin erinomaiset virkistys- ja 
ulkoilumahdollisuudet asukkailleen. Mainiokoti Savilahti on toteutettu 1-taso ratkaisuna ja kaikessa on huomioitu 
esteettömyys (liikkuminen, kuulo-ja näkökyky).   
   
Mainiokoti Savilahdessa on kaksi ryhmäkotia Riekko ja Teeri. Kummassakin ryhmäkodissa on oma olohuone sekä 
keittiö- ja ruokailutila. Lisäksi on yhteinen monitoimitila Talon yhteiset tilat ovat kaikkien asukkaitten käytössä. Talossa 
on lisäksi valmistuskeittiö, saunaosasto, vaatehuolto- ja varastotiloja. 
 
Piha-alueella on rivitalomallinen Ruislintu vähemmän palveluja tarvitseville asukkaille. Asuntoja on kaksitoista. 
Rakennuksen molemmilla puolilla on kuusi 30m2 yksiötä joissa on kylpyhuone wc-tilat. 
 

Tilojen käytön periaatteet 

Mainiokoti Savilahdessa luodaan kodikkuus huonekaluilla ja kasveilla. Lisäksi henkilökunta huolehtii viihtyvyyden ja 
kodikkuuden ylläpitämisestä asukkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellen. Päärakennuksessa jokaisella asukkaalla on 
yhden hengen huone, johon kuuluu invamitoitettu wc/kylpyhuone. Asukkaan asunnon perusvarustuksena ovat 
hoivasänky ja patja ja sälekaihtimet. Asukas tuo asuntoon omia huonekalujaan ja tavaroitaan. Asukkaan läheisen on 
mahdollista tarvittaessa yöpyä talossa esimerkiksi saattohoitotilanteessa. Läheisille varattu siirrettävä vuode on 
rivitalon Juttutupa asunnossa. 
Yhteistilat talon sisällä ja piha-alue ovat asukkaiden käytössä. Puutarha-alueen viihtyisyyden suunnittelussa ja 
toteutuksessa toivomme yhteistyötä asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa.  
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Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Mainiokoti Savilahdessa työskentelee Moniosaaja nimikkeellä Laitoshuoltaja Tiina Puumalainen, hän vastaa 
Mainiokoti Savilahden siivouksesta. Vaatehuollon vastuuhenkilönä on Susanna Kiviharju.  
 

Teknologiset ratkaisut (esim. kameravalvonta, paloturvallisuus, sähkölukot, lukitusjärjestelmät, hälytysjärjestelmät, 
vartiointi) 
 
Mehiläisessä kaikki potilaan hoitoon tai tarkkailuun välittömästi tai välillisesti käytettävät laitteet on kirjattu 
toimipistekohtaisiin laiterekistereihin. Laiterekisterit tullaan siirtämään kiinteistöhallintajärjestelmä Fatmaniin vuoden 
2019 aikana.  Rekisterissä tulee olla ajantasainen tieto laitteen huolto-, kalibrointi- ja validointihistoriasta sekä laitteen 
tunnistetiedot. Laitteet huolletaan ja kalibroidaan laitetoimittajan suositusten mukaisesti ja/tai vähintään vuosittain.   
 
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.    
  
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 kattava sprinklerijärjestelmä ja yksikössä on vain 1 pääsisäänkäynti, ja käytössämme on 
kameravalvonta ja ovikellojärjestelmä, josta hälytys tulee hoitajan puhelimeen. Kameravalvonnasta on erillinen 
rekisteri- ilmoitus.  

 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

Yksikössä on käytössä seuraavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet:  
 
 
Yksikössä on käytössä seuraavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet:   
 
-30 sähkökäyttöistä sänkyä 
-2 pyörätuolia 
-1 suihkutuoli 
-2 digitaalista verenpainemittaria 
-1 manuaalinen verenpainemittari 
-1 happisaturaatiomittari 
- 4 digitaalista kuumemittaria 

  
Laitteiden kalibrointia ja huoltoa seurataan toiminnanohjausjärjestelmässä. Kaikki laitteet on merkitty laiterekisteriin. 
 
 

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

Henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt ja itsenäinen suoriutuminen vaikeutunut esimerkiksi sairauden takia tai 
joka tarvitsee apuvälineitä toimintakyvyn tukemiseen, ylläpitämiseen ja parantamiseen, tulee tehdä apuvälinearvio 
kunnan apuvälineasiantuntijan toimesta. Jos apuvälinetarve todetaan, tarvittavat apuvälineet luovutetaan henkilölle 
käyttöön lääkinnällisen kuntoutuksena kunnasta. Tämä koskee myös asumispalveluyksiköissä asuvia henkilöitä. 
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineyksikkö huolehtii luovuttamiensa apuvälineiden huollosta ja korjauksesta. 
Apuvälineen käyttötarpeen päätyttyä apuväline tulee palauttaa takaisin terveydenhuoltoon, eikä sitä voida luovuttaa 
toisen asiakkaan käyttöön ilman kunnan apuvälineasiantuntijan arviota ja lupaa. Asukkaan palvelu- ja 
kuntoutussuunnitelmassa arvioidaan apuvälinetarve ja asukkaalle hankitaan tarvittavat henkilökohtaiset apuvälineet. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 
Lähihoitaja Sari Ibolar puh.0403558784  
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä henkilötietoja. Sosiaalihuollon 
asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
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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.   
  
Yksikössä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä Domacare, johon kaikki asiakastiedot kirjataan ja 
tallennetaan. Palvelimet on varmuuskopioitu ja palosuojattu. Lääkäripalveluyhteistyö asiakirjajärjestelmänä on 
Lifecare-potilasasiakirjajärjestelmä. 
Asiakirjajärjestelmiin yksikön johtaja hakee hoitajakohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  

 
Yksikköön on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 19 
h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä suunnitelma. . Tietosuojan 
omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee 
järjestelmässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa 
merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirastolle.  
  
Käytön kannalta tarpeelliset ohjeet on laadittu yksikön tietojärjestelmien yhteyteen.  
  
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 rekisterinpitäjälle, siis kunnalle, lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä 
tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä 
ja sen perusteista.  
  
Palvelun päätyttyä asiakkaan asiakirjat toimitetaan palvelusopimuksissa tai saaduissa ohjeissa kuvatulla tavalla 
asukkaan sijoittaneen sosiaaliviranomaisen haltuun. Muu aineisto hävitettään.   
  
Tietosuojaseloste on omavalvontasuunnitelman liitteenä. 
 

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 ohjelman kohdassa ”tietoturva”. Mehiläisen it-vastuut ja 
valtuudet on määritelty tietoturvastrategiassa. kaikkien työntekijöiden työsopimukseen liittyy salassapitositoumus.   
  
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.   
Asiakas tietosuoja ominaisuudet ovat määräysten ja suositusten mukaiset.  
Toimintayksikön vastuuhenkilö on nimetty asiakasrekisteristä vastaavaksi.  
Hoitosuhteen alussa pyydetään tarvittavat luovat tietojen luovutukseen ja ne kirjataan asiakastietojärjestelmään.  
Tietojen rekisteröinnistä kerrotaan suullisesti asiakaspalvelutilanteessa ja asukkaan 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. Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.  
Tietosuojavastaava: lääketieteellinen johtaja Jarmo Karpakka, jarmo.karpakka@mehilainen.fi  
Henkilökunnan perehdyttämisohjelmassa varmistetaan tietosuoja-asioiden osaaminen ja hallinta. Siinä on eritelty 
perehdytettävät asiat, jotka tulee läpi käydä.  
  
Tietosuojakäytännön ja vaitiolovelvollisuus selvitetään työntekijälle työsopimusta allekirjoitettaessa ja se kirjataan 
henkilöstönhallinta järjestelmään.  
Yksikön tietosuojakäytännöt on kuvattu tietosuojaselosteessa, joka on omavalvontasuunnitelman liitteenä.  
  
Henkilökunnan perehdyttämisohjelmassa varmistetaan tietosuoja-asioiden osaaminen ja hallinta. Siinä on eritelty 
perehdytettävät asiat, jotka tulee läpi käydä  
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Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet  www.tietosuoja.fi   
  
Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla:  http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf    
  
Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf    
  
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  

 

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

 
 
Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet  www.tietosuoja.fi  
 
Mehiläisen hoivapalveluiden tietosuojaseloste:  
 
https://www.mehilainen.fi/rekisteriseloste/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste  
 
 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
(lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista:  
 
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf  
 
Ohje salatun sähköpostin käyttöön:  
 
https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/tietohallinto/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5DAE9811-BF41-
49C4-A313-
994EB71983CA%7D&file=Salatun%20s%C3%A4hk%C3%B6postin%20l%C3%A4hett%C3%A4minen.docx&action=d
efault&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1  
 
 

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. .  
 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvä perehdytysohjeistus ja käytännöt löytyvät sähköisestä 
toiminnanohjausjärjestelmästä ja ne ovat osa työntekijän perehdytysohjelmaa, jonka kaikki työntekijät käyvät läpi.  
Täydennyskoulutusta asiaan järjestetään tarvittaessa ja sen tarpeellisuutta pohditaan koulutussuunnitelmaa 
laadittaessa.    
 

c) Missä yksikkönne tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä?  

Omavalvontasuunnitelman liitteenä. 
 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

 Lääketieteellinen johtaja Jarmo Karpakka, jarmo.karpakka@mehilainen.fi 

 

http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
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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8. 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 vakavuudesta riippuen 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. 

 

 

 

OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

     Hamina 31.3.2020 
 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 

Kaija-Liisa Pekkola 
 
Kaija-Liisa Pekkola 

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

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

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

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

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

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

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf  
 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134849/URN_ISBN_978-952-302-895-1.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79866/d68ab232-88fc-4478-8c21-91164a177a1a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79866/d68ab232-88fc-4478-8c21-91164a177a1a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
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STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten 
asumispalveluiden laatusuositus 
 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-
3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf 

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

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

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

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

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

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

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

 
 

 
 

 

 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
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