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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA/ 
Ikääntyneiden palvelut 

1.PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT  

Palveluntuottaja 
Nimi:  

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 

2099743-4 

Toimintayksikön nimi 

Villa Joutsen 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Espoon kaupunki/ Vanhustenpalvelut/ Asumispalvelut/ Pitkäaikaishoito 
PL 1, 02770 Espoo, puh. 09 816 56000 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asukaspaikkamäärä 

Tehostettu palveluasuminen 77 asukaspaikkaa, 
palveluasuminen 7 asukaspaikkaa 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Kipparinkatu 2 
 

02320 Espoo 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Satu Lamminsalo 
Puhelin 

040 673 8168 

Sähköposti 

satu.lamminsalo@mehilainen.fi 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksikö 

15.5.2018 
 

Palvelu, johon lupa on myönnetty 

Tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen 
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 

19.4.2018 
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 

15.5.2018      

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Siivous: Lassila & Tikanoja Oy 
Pesulapalvelut: Vistan Pesula Oy 
Kiinteistönhuoltopalvelut: Are Oy 
Isännöinti: Newsec 
Asukas- ja henkilöstöturvallisuushälytysjärjestelmän ylläpito ja tuki: 9solutions Oy 
Kulunvalvonta- sekä lukitusjärjestelmien ylläpito ja tuki: Salto Oy 
Lääkkeiden annosjakelu: Yliopiston apteekki 
Asukastietojärjestelmän ylläpito ja tuki: Invian Oy 
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2.TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET  

Toiminta-ajatus 

Villa Joutsen tarjoaa pitkäaikaista tehostettua palveluasumista sekä palveluasumista ikääntyville henkilöille, 
jotka iän tai sairauden mukanaan tuomien rajoitteiden vuoksi tarvitsevat päivittäisissä toiminnoissaan hoivaa 
ja huolenpitoa. Kodissamme pyritään tukemaan omatoimisuutta ja toimintakyvyn ylläpitämistä niin pitkälle, 
kuin se on asukkaan voimavarat ja toiveet huomioon ottaen mahdollista.  

Tavoitteenamme on luoda asukkaillemme ihmisläheinen arki sekä yksilöllinen, yhteisöllinen ja elämykselli-
nen elämä hoiva-alan parhaita käytäntöjä hyödyntäen. 

Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhteistyössä hänen ja hänen läheisensä kanssa yksilöllinen kuntouttava 

hoitosuunnitelma, jota seurataan, arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. Palvelua tuotetaan kaksikielisesti 

ja asukkaalla on oikeus saada palvelua omalla äidinkielellään, suomen tai ruotsin kielellä.  

Kehitämme jatkuvasti työmme sisältöä ja arvioimme asukkaiden toimintakyvyn edistymistä eri mittareilla. 

Palvelukotimme tavoite on turvata asukkaalle laadukas ja itsenäinen elämä elämän loppuun saakka. An-

namme hoivaa yksilöllisesti, asukkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset sekä hengelliset tarpeet huomioi-

den. Hoitotyömme päämääränä on asukkaan itsensä kokema hyvä elämänlaatu. Elämänlaatuun sisältyy 

myös mielekäs arki, jonka sisältöä mietitään yhteistyössä asukkaan sekä hänen läheistensä kanssa yksilöl-

listä kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa.  

Arvomme näkyvät kaikessa toiminnassamme ja ovat apuna valinnoissa, joita henkilökuntamme tekee työs-
sään päivittäin. Arvomme korostavat ihmisläheistä ja luotettavaa toimintaa sekä yhdessä työskentelyä ja 
toisia kunnioittavaa vuorovaikutusta. Toimintaperiaatteena yksikössämme on asukkaiden kuntoa ylläpitävä 
hoitotyö sekä asukkaan elämänlaadun tukeminen toimintakykyä, tarpeita ja toiveita havainnoiden ja tukien. 
Villa Joutsenessa tehtävä hoivatyö tukee asukkaan yksilöllistä hyvää elämää. 

 

Mehiläisen arvot ja toimintaperiaatteet 

Mehiläisen toimintaa ohjaa arvopohja, joka muodostuu neljästä arvoparista: 
 
Tieto ja Taito 

• Villa Joutsenessa on ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. Henkilökunnan osaamistaan hyödyn-
netään erilaisin vastuualuein ja osaamista kehitetään tarvittaessa sisäisillä sekä ulkoisilla koulutuk-
silla.   

• Kodissa tarvitaan monipuolista vanhustyön osaamista kuten: muistisairaudet, ravitsemus, liikunta, 
lääkehoito ja saattohoito. Tarvittavaa osaamista sekä tukea arvioidaan kehityskeskusteluissa, kodin 
palavereissa sekä palautekyselyillä. Osaamisen tarpeista keskustellaan myös palvelun tilaajan 
kanssa.  

• Hoiva Mehiläisessä sovelletaan toimiviksi koettuja ja tutkittuja menetelmiä. Palvelut on sertifioitu 
laatujärjestelmä ISO 9000:1 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14000:1 mukaisesti.  Laadun arviointi ja 
kehittäminen on jatkuvaa. 

• Kotimme tietoa- ja taitoa arvioidaan myös ulkoisen auditoinnin avulla.  

• Kotimme toiminnassa huomioidaan viranomaisvaatimukset ja toimimme niiden mukaisesti. 
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Välittäminen ja Vastuunotto 

• Huolehdimme ja vastaamme siitä, että palvelumme toteutuvat siten, kun olemme sopineet.  

• Arvioimme jatkuvasti hoito- ja kuntoutusprosessien kulkua. Hoitokokoukset pidetään vähintään 
kaksi kertaa vuodessa.  

• Asukkaan voinnin ja toimintakyvyn muutokset dokumentoidaan DomaCare-asiakastietojärjestel-

mään ja niistä tiedotetaan läheisille aktiivisesti. Toteutamme työssämme kuntouttavaa työotetta ja 

rohkaisemme asukkaitamme omatoimisuuteen niin kauan kun se on mahdollista. 

• Kodissamme huomioidaan ympäristö- ja energiaystävällinen toiminta. Kodillamme on omat tavoit-

teet ympäristöohjelman eteenpäin viemiseksi. Kodin ympäristösuunnitelman laadinta on käynnis-

tetty. 

Kumppanuus ja yrittäjyys 

• Kodissamme tehdään tiivistä yhteistyötä palvelun tilaajan kanssa. Tilaajalle tiedotetaan kodin toi-
mintaan ja asukkaisiin liittyvistä asioista puhelimitse ja sähköpostitse.   

• Toimintamme rakentuu yhteistyölle asukkaiden, heidän läheistensä ja palvelun tilaajan kanssa. Pal-
veluita suunnitellaan ja kehitetään yhdessä kaikkien hoivaan osallistujien kanssa. Hyödynnämme 
aktiivisesti ympäristön palveluita ja toimintamahdollisuuksia tuomaan lisäarvoa asukkaittemme ar-
keen.  

• Kodissamme tehdään jatkuvasti aktiivista asukashankintaa osallistumalla eri tapahtumiin sekä ot-
tamalla yhteyttä alueen toimijoihin ja ikäihmisiin. Asukkaiden läheisten kanssa tapaamisia on lä-
heisten kahvien ja läheisten iltojen muodossa sekä yhteisissä juhlissa. Läheiset ovat aktiivinen osa 
kotimme arkea.   

• Läheiset ovat myös mukana asukkaan hoivan ja hoidon suunnittelussa.  

• Asukkaiden osallisuutta tuetaan kysymällä heiltä palautetta, pitämällä asukaskokouksia, yhteisin 
ruoka- ja kahvihetkin sekä yhteisillä toiminnallisilla tuokioilla.   

• Palautekyselyitä tehdään sekä läheisille että asukkaille ja työntekijöille säännöllisesti.  

• Villa Joutsenen läheisraadin toiminta alkanut toukokuussa 2019. 

Kasvu ja Kehittäminen 

• Kodissamme kysytään asukkaiden, läheisten ja työntekijöiden kokemuksia palautekyselyllä. Kyse-
lyn perusteella kodillemme muodostuu laatuindeksi, joka toimii kodin toiminnan kehittämisen väli-
neenä.  

• Laatua arvioidaan ja tarkkaillaan jatkuvasti, laatuindeksi päivittyy kuukausittain.  

• Palvelun tilaajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja kartoitetaan heidän palvelutarpeitaan palve-
luiden kehittämiseksi.    

 
 
Teemme asioinnin kanssamme helpoksi, palvelemme kokonaisvaltaisesti ja kohtaamme jokaisen asukkaan yk-
silöllisesti. 
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Mehiläisen arvojen ja toimintaperiaatteiden toteutumista arjessa arvioidaan vuosittain organisaation eri ta-
soilla monin eri tavoin. Yksilö- ja tiimitason tarkastelussa tärkeässä roolissa ovat kehityskeskustelut. Yksik-
kötason tarkastelu toteutetaan tiiviisti samassa yhteydessä kuin palvelujen kokonaisvaltaista vuosisuunnit-
telua toteutetaan. Tässä yhteydessä käydään läpi toteutunutta vuotta asukkaan, henkilöstön ja prosessien 
näkökulmasta, verrataan toteutunutta kehitystä tavoitteisiin ja asetetaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. 
Tässä yhteydessä laaditaan yksikön toimintasuunnitelma. Vastaavasti arvojen ja toiminta-ajatuksen toteu-
tumista arvioidaan vuosittain laadittavassa toimintakertomuksessa.  
 
 
Toimintaamme ohjaa aina voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö:  

Suomen perustuslaki (11.6.1999/731)  
Hallintolaki (6.6.2003/434)  
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)  
Sosiaalihuollon asiakaslaki (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812)  
Asiakasmaksulaki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734)  
Vammaispalvelulaki (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
3.4.1987/380)  
Vammaispalveluasetus (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
18.9.1987/759)  
Kehitysvammalaki (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519)  
Kehitysvamma-asetus (Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 23.12.1977/988)  
Laki vammaisetuuksista (Laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570)  
Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937)  
Tulkkauspalvelulaki (Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta19.2.2010/133)  
Kotikuntalaki (11.3.1994/201)  
Potilaslaki (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) 
 

 

 

 

 

3. RISKINHALLINTA 

 

Riskinhallinta on olennainen osa omavalvontaa Villa Joutsenessa. Riskinhallinnassa Villa Joutsenen toimin-
taan ja palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. Riskejä voivat aiheut-
taa monet eri tekijät, kuten esimerkiksi toimintaympäristö, henkilökunnan toimintatavat tai asukkaat. Erilaiset 
riskit ja kriittiset työvaiheet pyritään ennaltaehkäisevästi huomioimaan mahdollisimman hyvin ja niihin puu-
tutaan heti. Vaarojen ja riskien arviointi sekä toimitilatarkastukset ja turvallisuuskävelyt toteutetaan Villa 
Joutsenessa säännöllisesti. Säännöllisellä vaarojen kartoituksella selvitetään palveluun liittyviä riskejä ja 
mahdollisia epäkohtia liittyen toimintaan, asiakkaisiin, henkilökuntaan ja ympäristöön. Kodin työolosuhteita, 
työn kuormittavuustekijöitä ja mahdollisia vaaratekijöitä sekä sisällä että ulkona tarkastellaan puolestaan 
säännöllisten turvallisuuskävelyjen ja toimitilatarkastusten avulla. Tavoitteena on epäkohtien, vaaratilantei-
den ja tapaturmien ennaltaehkäisy sekä työstä johtuvan kuormituksen vähentäminen. Vaarojen tunnistami-
nen ja hallinta on kuvattu ja ohjeistettu tarkemmin toimintajärjestelmässä.  
 
 

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Päivittäisessä työssään Villa Joutsenen henkilökunta pyrkii huomioimaan sekä työntekijöiden että asukkai-
den turvallisuuden. Henkilöstön työtehtävät on selkeästi jaettu ja asukas- ja työturvallisuuden edistäminen 
ja riskinhallinta sisältyvät jokaisen työntekijän työtehtäviin. Asukkaiden yksilölliset palvelu- ja kuntoutus-
suunnitelmat, lääkitys, seurannat sekä päivittäiskirjaukset kirjataan Domacare-asiakastietojärjestelmään. 
Ryhmäkotien yleiset tilat sekä asukkaiden huoneet pidetään siisteinä ja kulkureitit esteettöminä. Lääkkeet 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820710
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770988
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070570
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937
http://www.edilex.fi/kela/fi/lainsaadanto/20100133?toc=1
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940201
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
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säilytetään lukituissa tiloissa ja käytössä on kaksoistarkastus. Kemikaalit ja vaaralliset aineet säilytetään 
myös lukituissa tiloissa tai muissa asianmukaisissa tiloissa asukkaiden ulottumattomissa.  
 

Villa Joutsenessa henkilökunnan perehdytys toteutetaan suunnitelmallisesti ja uudelle työntekijälle nime-
tään perehdytyksen vastuuhenkilö. Lisäksi henkilöstölle järjestetään säännöllisesti koulutusta eri aihealu-
eista. Muistihäiriöisten asukkaiden takia Villa Joutsenen ryhmäkotien uloskäynnit pidetään lukittuina. Kiin-
teistön huollosta vastaa ulkopuolinen kiinteistöhuolto. HaiPro- ohjelmaa käytetään asiakas – ja työturvalli-
suuden näkökulmasta ja HaiPro-järjestelmän kautta henkilökunta raportoi havaitsemansa epäkohdat, laa-
tupoikkeamat ja riskit, jotka eivät kuulu tavanomaiseen hyvin sujuvaan arkeen. Kodin toiminnassa esiin 
nousseet vakavat poikkeamat tuodaan aina välittömästi yksikön johtajan tietoon. Kaikki turvallisuus-
poikkeamat ja mahdolliset virheet toiminnassa käsitellään kodin henkilöstökokouksissa yksikön johtajan joh-
dolla.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Riskinhallinta on jatkuvaa toiminnan 
arviointia ja kehittämistä. Jatkuva arviointi ja kehittäminen tarkoittavat Villa Joutsenessa sitä, että toimin-
nassa huomioidaan tapahtuvat muutokset ja niiden edelleen mahdollisesti aiheuttamat uudet turvallisuus-
riskit.  
 
 

Riskinhallinnan työnjako 

Villa Joutsenen yksikön johtaja huolehtii omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä työntekijöi-
den tiedonsaannista turvallisuusasioista. Päävastuu riskienhallinnasta on yksikön johtajalla. Jokaisen työn-
tekijän velvollisuus on sekä ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista että sitoutua niihin toimintatapoihin, joilla 
tunnistettuja riskejä hallitaan. Henkilökunnalla on vastuu tuoda riskit välittömästi tiedoksi. Henkilökunnalta 
vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä ja muutoksessa elämisestä, jotta voidaan tarjota mahdollisim-
mat turvalliset ja laadukkaat palvelut. 
 
Villa Joutsenen työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laa-
timiseen sekä erilaisten turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Vaarojen selvittäminen ja 
arviointi on arkityön havainnointia. Kartoitus tehdään ryhmässä, jonka yksikön johtaja kokoaa. Ryhmän ko-
koonpano sovitaan tilannekohtaisesti. Kodin henkilökunnan kokemuksia ja ammattitaitoa hyödynnetään kar-
toituksen laatimisessa. Lisäksi kodin pelastussuunnitelma on hyväksytetty pelastusviranomaisilla ja elintar-
vikelain mukainen omavalvontasuunnitelma terveysviranomaisilla. 
 

Riskien tunnistaminen 

Villa Joutsenen toimintaan liittyvistä riskeistä hankitaan tietoa monipuolisesti eri menetelmillä. HaiPro-ilmoi-
tusten lisäksi kodin henkilöstökokouksissa käydään läpi toimintaan liittyviä riskejä ja toiminnan hyviä käy-
tänteitä. Turvallisuuskävelyt- ja toimitilatarkastukset ovat osa riskien ennaltaehkäisyä ja tunnistamista ja 
niiden tehtävänä on ohjata katsomaan ympäristöä ja toimintaa turvallisuusnäkökulmasta. Työpaikkaselvitys 
ja työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö auttavat myös riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa. Arvo-
kasta tietoa saadaan myös asukkailta ja heidän läheisiltään.   
 
Riskejä arvioidaan myös osana päivittäistä työtä. Riskit voivat liittyä esimerkiksi työtehtävään, työympäris-
töään tai työntekijän omaan kykyyn suoriutua tehtävästä. On muistettava, että vaikka yksittäiset riskitekijät 
eivät välttämättä tunnu merkittäviltä, mutta niiden yhteisvaikutus voi nostaa tilanteen kokonaisriskin suurek-
sikin. Jokaisen työntekijän velvollisuutena onkin tuoda kaikkien yhteiseen tietoisuuteen mahdolliset asuk-
kaisiin ja heidän läheisiinsä, henkilökuntaan, vierailijoihin, toimintatapoihin, toimintaympäristöön jne. liittyvät 
riskit. Lisäksi sosiaalihuoltolain 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan viipy-
mättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan 
uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.  
 

Riskien käsitteleminen 

Villa Joutsenessa kaikki haittatapahtumat ja ”läheltä piti” -tilanteet kirjataan toimintaohjeiden mukaisesti 
HaiPro- järjestelmään. Ilmoitukset käsitellään kodin henkilöstökokouksissa esimiehen johdolla. Käsittelyn 
yhteydessä pureudutaan syyhyn, joka poikkeaman on saanut aikaan, jotta opittaisiin ennaltaehkäisemään 
niiden uudelleen esiintyminen. 
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Välittömiä toimenpiteitä vaativat ilmoitukset käsitellään mahdollisimman pikaisesti yksikön johtajan toi-
mesta. Tarvittaessa ilmoitukset käsitellään myös asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Poikkeamat kä-
sitellään mahdollisimman nopeasti poikkeaman kirjaamisen jälkeen, vähintään kerran kuukaudessa kodin 
henkilöstökokouksessa.   
 
Toimenpiteet kirjataan HaiPro-järjestelmään ja tarvittavat muutokset saatetaan kodin arjen käytäntöihin yk-
sikön johtajan ja tiimivastaavien toimesta. Muuttuneet käytänteet päivitetään myös tarvittaviin työohjeisiin ja 
toiminnankuvauksiin. Tilaajaa tiedotetaan poikkeamista sopimuksen mukaisesti. Asukasta ja läheistä tiedo-
tetaan aina asukkaan hoitoon liittyvistä poikkeavista tilanteista.  
 

Korjaavat toimenpiteet  

Villa Joutsenessa laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien käsittelyn yhteydessä mää-
ritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Korjaavia toimenpiteitä voivat 
esimerkiksi olla tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisem-
miksi. Korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan HaiPro-järjestelmään. 
 
Korjaavat toimenpiteet käsitellään henkilöstön kanssa keskustellen. Korjattavan asian kuntoon saatta-
miseksi laaditaan korjaavat toimenpiteet ja nimetään asiaa hoitava vastuuhenkilö ja määritetään aikataulu, 
missä ajassa asia on saatettu kuntoon, lopuksi vielä seurataan, että korjattu asia on pitemmällä aikavälillä 
pysyvän työprosessissa muutoksen.  
 
Mikäli työntekijä on jättänyt noudattamatta toimintaohjetta, annetaan työntekijälle toimintaohje uudelleen 
tiedoksi ja kerrataan ohjeen mukainen toimintatapa yksikön johtajan ja/tai tiimivastaavan toimesta.  
 

Muutoksista tiedottaminen 

Korjaavat toimenpiteet ja muuttuneet toimintaohjeet käsitellään kodin henkilöstökokouksissa, kirjataan pa-
laverimuistioihin ja muistiot tallennetaan Villa Joutsenen sharepoint-sivuille. Tarvittavat työ- ja toimintaohjeet 
sekä asiaan liittyvät mahdolliset muut kirjalliset dokumentit päivitetään uuden toimintakäytänteen mu-
kaiseksi ja ne tallennetaan myös Villa Joutsenen sharepoint-sivuille. Domacare-asiakastietojärjestelmään 
tehdään kirjaukset asukkaan kohdalla muuttuneista käytänteistä (esim. palvelu- ja kuntoutussuunnitelma). 
Tarvittaessa tiedotetaan myös yhteistyötahoja ja asiakkaita.  
 
Yksikön johtaja ja tiimivastaavat valvovat ja arvioivat toiminnan toteutumista sovitulla tavalla. Koko henkilö-
kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että sovitut toimintatavat toteutuvat käytännössä.  
 

 

4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN  

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Hoiva Mehiläisessä omavalvonnan suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta vastaa valtakunnallinen laa-
turyhmä. Yhteyshenkilöinä toimivat laatupäällikkö Mari Hietalahti, puh. 040 645 9767  sekä liiketoimintajoh-
taja Niklas Härus, puh. 041 536 9796.Osana liiketoiminta-alueen laadunhallintaa yksiköissä laaditut oma-
valvontasuunnitelmat tarkistetaan ja samalla varmistetaan, että ne ovat ohjeistuksen mukaisia ja että ne on 
laadittu yhteisesti sovituilla tavalle.  
 
Villa Joutsenen omavalvontasuunnitelma on laadittu yksikön johtajan ja kodin henkilökunnan yhteistyönä. 
Omavalvontasuunnitelma toimii myös kodin toimintasuunnitelman liitteenä ja on osa jokaisen työntekijän 
perehdytystä.  
 

Yksikön omavalvontasuunnitelman tekemiseen ovat osallistuneet: 

Yksikön johtaja Satu Lamminsalo sekä kodin työntekijät 
Yksikön omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
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Satu Lamminsalo, puh. 040 673 8168, satu.lamminsalo@mehilainen.fi  
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

Vuosikellon mukaan omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain lokakuun aikana ja lisäksi aina palvelun 
laatuun, vastuuhenkilöihin, asukasturvallisuuteen tai toimilupaan liittyvissä muutostilanteissa.  

 

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:  

Villa Joutsen-Svanhemmetin omavalvontasuunnitelma on nähtävänä kodin kansiossa sisääntuloaulassa 
sekä kodin internetsivulla:  
https://www.hoivamehilainen.fi/mainiokoti-joutsen-svanhemmet 
 

5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  

Palvelutarpeen arviointi 

Villa Joutseneen asukkaat tulevat tilaajan sijoittamana, palvelusetelillä tai itse maksaen. Palvelutarpeen 
arviointi ja palvelupäätös liittyen asukkaan sijoittumiseen Villa Joutseneen tehdään yhteistyössä asukkaan, 
läheisen, tarvittaessa sijoittavan tahon asiakasohjaajan ja palveluyksikön kanssa ja asukas/läheinen voivat 
vaikuttaa palveluyksikön valintaan.  
 
Asukkaan hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asukkaan ja hänen läheisensä kanssa. Palvelu-
tarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palautuminen, ylläpitäminen ja edistäminen 
sekä kuntoutumisen mahdollisuudet.  
 
Asukas osallistuu oman palvelu- ja kuntoutussuunnitelmansa laatimiseen, tavoiteasetteluun ja itseään kos-
kevaan päätöksentekoon. Palvelun tarvetta ja siinä tapahtuvia muutoksia arvioidaan säännöllisesti asuk-
kaan voinnin päivittäisseurannalla sekä erilaisten mittareiden kuten muun muassa RAI-toimintakykyarvion 
avulla. Asukkaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma päivitetään vähintään kuuden kuukauden 
välein ja aina asukkaan toimintakyvyn muutoksen yhteydessä. 
 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Villa Joutsenessa arvioinnin lähtökohtana ovat asukkaan oma sekä hänen läheisensä näkemys asukkaan 
voimavaroista ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toiminta-
kyvyn ylläpitäminen, -palauttaminen sekä kuntouttamisen mahdollisuudet toimintakyvyn edistämisessä. Pal-
velutarpeen arviointi on kokonaisvaltainen, jossa huomioidaan asukkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen 
ja kognitiivinen toimintakyky.  
 
Arvioinnissa käytetään erilaisia mittareita, kuten muun muassa mm. RAI-toimintakykyarviointi sekä MMSE- 
ja MNA-mittarit sekä muita asiakkaalle soveltuvia ja tilaajan kanssa mahdollisesti sovittuja arviointimittareita. 
Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri riskitekijät kuten tervey-
dentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
 

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

Villa Joutsenessa palveluntarpeen arviointi sekä palvelu- ja kuntoutussuunnitelma tehdään yhdessä asuk-
kaan ja hänen läheisen kanssa ja heidän näkemyksensä kirjataan asukkaan tietoihin. 
 
Asukkailla ja heidän läheisillään on mahdollisuus tulla tutustumaan Villa Joutseneen ennen palvelusopimuk-
sen tekemistä. Tutustumisajan voi varata suoraan yksikön johtajalta ja tutustumiskäynnillä tutustutaan kodin 
tiloihin ja toimintaan sekä palvelun sisältöön sekä henkilökuntaan. Tutustumistilannetta hyödynnetään myös 
asukkaan palvelutarpeen arvioinnin tarkentamisessa ja kotiin muuttamisen valmistelussa.  

mailto:satu.lamminsalo@mehilainen.fi
https://www.hoivamehilainen.fi/mainiokoti-joutsen-svanhemmet
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Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma 

Villa Joutsenessa palvelu- ja kuntoutussuunnitelma perustuu asukkaan ja hänen läheisensä kanssa yh-
dessä tehtyyn palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin. Suunnitelma laaditaan Domacare-asiakastietojär-
jestelmään. Suunnitelma tarkastetaan aina kun asukkaan tilanne sitä edellyttää, mutta kuitenkin vähintään 
puolen vuoden välein. Suunnitelmaa tarkistettaessa arvioidaan asukkaan edellisen suunnitelman toteutu-
mista, toimintakykyä ja sovittuja virkistäviä toimintoja ja niiden vaikutuksia. 
 
Villa Joutsenessa kaikille asukkaille nimetään omahoitaja, joka vastaa yksilöllisen palvelu- ja kuntoutus-
suunnitelman laadinnasta, tarkastamisesta, arvioinnista ja päivittämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Omahoitaja tekee RAI-arvioinnin sekä laatii palvelu- ja kuntoutussuunnitelman yhteistyössä asukkaan ja 
hänen läheistensä kanssa kuukauden kuluessa asukkaan kotiin saapumisesta. Omahoitaja myös huolehtii 
yhteistyössä sairaanhoitajan kanssa hoitoneuvottelun järjestämisestä kuukauden kuluessa asukkaan muu-
tosta. Hoitoneuvottelu pidetään lisäksi aina tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa.  

 
Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman sisältövaatimukset: 

• Suunnitelman perustana olevat asukkaan yksilölliset tarpeet, jotka lähtevät asukkaan toimintaky-
vystä, omista tavoista toiveista ja tottumuksista. Suunnitelman perustaksi kerätään tietoja asukkaan 
elämästä, ihmissuhteista, arvoista, vakaumuksista, mieltymyksistä, sekä merkkitapahtumista, 
työstä, harrastuksista, jne. Lisäksi huomioidaan asukkaan hoitotahto.  
 

• Suunnitelmaan kirjataan palvelun ja kuntoutuksen tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tavoitteet asetetaan asukkaan RAI-arvioinnissa esiin tulleiden tarpeiden, voimavarojen ja riskiteki-
jöiden pohjalta ja siinä huomioidaan asukkaan yksilölliset fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kogni-
tiiviset voimavarat ja tarpeet. 

 

• Suunnitelmassa huomioidaan: 
❖ RAI-arvioinnin tulokset  
❖ asukkaan voimavarat  
❖ asukkaan aktiivisista elämää, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ulkoilua koskevat toiveet ja 

niiden päivittäisen toteuttaminen  
❖ ravitsemuksen arviointi ja toteuttaminen 
❖ hyvä perushoito, suun ja hampaiden terveydenhoito sekä sairauksien hyvän hoito 

 
 

Omahoitajan vastuulla on tiedottaa hoitohenkilökunnalle asukkaan hoidon tarpeesta ja suunnitelluista kei-
noista. Palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat ovat työntekijöiden saatavilla sähköisenä Domacare-asiakastie-
tojärjestelmässä. Jokainen asukkaan hoitoon osallistuva työntekijä on velvollinen tutustumaan laadittuihin 
kuntoutussuunnitelmiin.  
 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen va-
pauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityis-
elämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdon-
vapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioit-
taa ja vahvistaa asukkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitte-
luun ja toteuttamiseen. 
 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityi-
syyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja 
omannäköiseen elämään? 
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Villa Joutsenessa toiminnassa noudatetaan asiaa koskevia lakeja ja asetuksia ja kodin toimintakäytännöt 
perustuvat eettisesti kestävään ja asukkaista kunnioittavaan toimintatapaan sekä Mehiläisen arvoihin. Li-
säksi huomioidaan asukkaiden yksilölliset erityistarpeet ja toiveet. Asukkaan itsemääräämisoikeus muodos-
taa toiminnan lähtökohdan ja sitä pyritään kunnioittamaan kaikin mahdollisin keinoin. Asukas ja läheinen 
osallistuvat palvelu- ja kuntoutussuunnitelmansa laatimiseen yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Yhdessä 
asukkaan, läheisen ja muiden yhteistyötyötahojen kanssa kerätään ja kartoitetaan asukkaan elämänkerta-
tietoa sekä persoonallisia toiveita ja mieltymyksiä. Asukkaan palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan kirjataan 
asiakkaan toiveet, tavat ja tottumukset ja ne otetaan huomioon päivittäisessä hoitotyössä. Lisäksi asukkaan 
yksilöllistä palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa arvioidaan jatkuvasti. 
 
Päivittäisessä hoitotyössä asukkaan elämänarvoja, tottumuksia ja tapoja kunnioitetaan. Hoitotoimenpiteet 
tehdään asukkaan omaa tahtoa kunnioittaen ja intimiteettisuoja huomioiden ja asukkaalle tarjotaan arjessa 
aitoja valinnanmahdollisuuksia. Asukkaalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua hoivakodin arkeen, ryhmätoi-
mintoihin ja ulkoiluun, mutta hänellä on itsemääräämisoikeus ja siten oikeus kieltäytyä ryhmätoiminnoista 
ja ulkoilusta.  
 
Asukas on oman elämänsä asiantuntija ja päättää itse omasta arjestaan. Itsemääräämisoikeuden tai mui-
den perusoikeuksien rajaaminen tulee kyseeseen ainoastaan silloin kun asiakas ei ymmärrä omaa tervey-
dentilaansa, hoidon tarvetta tai asiakas toiminnallaan vaarantaa joko oman tai muiden turvallisuuden. Mah-
dollisesta rajoittamisesta sovitaan yhteistyössä asukkaan ja läheisen kanssa ja ne perustuvat lääketieteel-
lisiin arvioon ja ovat aina turvallisuusperusteisia. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

Villa Joutsenessa asukkaiden on mahdollista liikkua vapaasti oman ryhmäkotinsa alueella, muuten asuk-
kaiden vapaata liikkumista rajoitetaan suljetuilla ulko-ovilla turvallisuuden takaamiseksi. Asukkaan itsemää-
räämisoikeutta voidaan rajoittaa vain, jos asukkaalta puuttuu kyky päättää hoidostaan tai ymmärtää teko-
jensa seurauksia tai jos hän käyttäytymisellään uhkaa vaarantaa oman terveytensä, turvallisuutensa tai 
muiden terveyden ja/tai turvallisuuden. Myös omaisuudelle aiheutuva merkittävän vahingon estäminen voi 
joissakin tilanteissa mahdollistaa rajoitteiden käyttämistä.  
 
Rajoittamistoimenpiteet ovat aina määräaikaisia (max. 3 kk) ja niihin tulee olla lääkärin ja läheisen lupa. 
Rajoitteiden käyttämisestä ja tarpeellisuudesta keskustellaan ensin asukkaan hoitotiimissä sekä asukkaan 
ja hänen läheisensä kanssa. Ennen rajoitteiden käyttöönottoa arvioidaan, miten voidaan ennaltaehkäistä 
tilanteita, joissa rajoitteiden käyttöä joudutaan harkitsemaan. Edellytyksenä rajoitteiden käytölle on, että 
muita keinoja on jo kokeiltu, mutta ne on todettu riittämättömiksi tai ettei suojattavan edun turvaamiseksi ole 
käytettävissä muita keinoja. Asiasta keskustellaan läheisten ja asukkaan kanssa ennekuin asia viedään 
kodin vastuulääkärille päätettäväksi.   
 
Rajoittamistoimenpiteitä ovat esimerkiksi sängynlaidan nostaminen asukkaan ollessa vuoteessa, kolmipis-
teturvavyön käyttäminen asukkaan istuessa pyörätuolissa tai hygieniahaalarin pukeminen asukkaalle. Ra-
joittavat toimenpiteet suoritetaan aina mahdollisimman turvallisesti ja asukkaan ihmisarvoa kunnioittaen ja 
vain sen aikaa, kun on välttämätöntä. Domacare-asiakastietojärjestelmään tehdään merkinnät rajoitustoi-
menpiteen päättäneestä ja sen suorittaneesta henkilöstä, käytetystä rajoitustoimenpiteestä, sen perus-
teesta ja kestosta. Jos asukas kykenee päättämään hoidostaan ja ymmärtämään tekojensa seuraukset, on 
hänellä oikeus tehdä omaa terveyttään tai turvallisuuttaan vaarantaviakin ratkaisuja.  
 
Rajoittamisluvan tarpeellisuutta tulee arvioida jatkuvasti. Rajoittaminen on siten aina viimesijainen keino ja 
se on toteutettava ihmisarvoa ja yksityisyyttä kunnioittavalla tavalla. Ennen liikkumista rajoittavien apuväli-
neiden käyttöä liikkumisen rajoittamisessa: 

❖ arvioidaan haitat ja hyödyt asiakkaan näkökulmasta ja kirjataan johtopäätökset (yhdessä asiak-
kaan, hänen omaisensa, hoitohenkilöstön ja lääkärin kanssa) 

❖ valitaan rajaamisen keino, jolla asiakkaan perusoikeuksia rajataan mahdollisimman vähän 
❖ rajoittavien laitteiden, apuvälineiden ja varusteiden käytöstä on oltava lääkärin määräaikainen hoi-

topäätös, joka kirjataan asiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitemaan ja lääkäri kirjaa myös potilas-
asiakirjoihin 

❖ tarpeen jatkuminen arvioidaan säännöllisesti ja lääkäri tekee päätöksen rajoitustoimien käytön lo-
pettamisesta ja antaa siitä ohjeistuksen henkilöstölle 
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❖ hoitohenkilöstö vastaa päätöksen jälkeen välineiden asianmukaisesta käytöstä, käyttöohjeiden 
noudattamisesta, asiakkaan riittävästä valvonnasta ja uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden pereh-
dyttämisestä 

❖ rajaamiseen käytetyn välineen käytön peruste, käyttäminen ja kesto kirjataan Domacare-asiakas-
tietojärjestelmään 

❖ jokaisella käyttökerralla arvioidaan, onko liikkumisen rajoittaminen kyseisenä ajankohtana välttä-
mätöntä asiakkaan turvallisen takaamiseksi 

  
Itsemääräämisoikeuden toteutumisen tukemisesta on erillinen ohje toiminnanohjausjärjestelmässä.  
 

Asiakkaan kohtelu 

Villa Joutsenessa asukkaita kohdellaan arvojemme ja toimintaperiaatteidemme mukaisesti kunnioittaen ja 
arvostaen. Tämän toimintatavan noudattaminen on jokaisen työntekijän henkilökohtaisella vastuulla. Kal-
toinkohtelua pyritään ehkäisemään perehdytyksellä sekä koulutuksella. Lisäksi työyhteisössä tuetaan avoi-
meen vuorovaikutukseen, jolloin asioista voidaan keskustella jo ennen ongelmien ilmaantumista. Mikäli il-
menee asukkaan kaltoinkohtelua, siihen puututaan välittömästi ja tilanne selvitetään pikaisesti ja avoimesti. 
Jos asukasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti henkilökunnan toimesta, on henkilökunnalla asi-
asta ilmoitusvelvollisuus yksikön johtajalle. Lisäksi väärinkäytösten, epäkohtien ja tai asukasturvallisuuden 
vaarantumisen ilmoittamiselle on Mehiläisen sisäisessä intranetissä Mehinetissä kanava, jossa työntekijät 
voivat tehdä ilmoituksen myös anonyymisti:  
https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---
V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx  
 
 

Asukkailla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle. Villa Joutsenen henkilökunta ohjaa 
asukasta ja läheistä muistutuksen tekemisessä. Kaikki tilanteet käsitellään yhdessä yksikön johtajan kanssa 
ja niistä tehdään poikkeamailmoitus. Korjaustoimenpiteet määritellään yhdessä ja näiden toteutuksesta vas-
taa yksikön johtaja yhteistyössä henkilökunnan kanssa sovitussa aikataulussa. Poikkeaman ollessa erittäin 
vakava/vaikuttava, informoidaan poikkeamasta lisäksi liiketoimintajohtajaa ja laatujohtajaa. 
 
Jos epäillään, että asukkaan läheinen kaltoinkohtelee asukasta fyysisesti tai psyykkisesti kotilomien tai vie-
railujen aikana, pidetään hoitoneuvottelu, jossa keskustellaan asiasta läheisen kanssa. Jos tilanne jatkuu, 
otetaan yhteyttä alueen sosiaalityöntekijään ja asukkaan hoitavaan lääkäriin ja pidetään laajennettu hoito-
neuvottelu, jossa asukkaan ja hänen läheisen lisäksi on paikalla lääkäri, sosiaalityöntekijä, omahoitaja, yk-
sikön johtaja ja muita mahdollisia edustajia. Tarvittaessa konsultoidaan muita viranomaisia kuten poliisia tai 
edunvalvontaa sopivan ratkaisumallin löytämiseksi. Tilanteessa tehdään arvio siitä, onko asukkaan fyysinen 
tai henkinen terveys vaarassa. Tarvittaessa asukas toimitetaan saamaan asianmukaista hoitoa. 
 
Mikäli yksikön asukas kaltoin kohtelee toista asukasta, ryhdytään heti toimenpiteisiin, jotka lopettavat kal-
toinkohtelun. Asukkaiden turvallisuuden varmistaminen on ensisijaista. Kaltoinkohteluun puuttuminen edel-
lyttää asukkaan tilanteen kokonaisvaltaista selvittämistä. Tilanteen ratkaisemisen tulee perustua ensisijai-
sesti uhkaa ja vaaraa aiheuttavan asukkaan käyttäytymisen syiden tunnistamiseen.  
 

Asiakkaan osallisuus 

Villa Joutsenessa toimitaan huomioiden asukkaiden osallisuus ja yhteisöllisyys. Asukkaan kokemusta osal-
lisuudesta kysytään sähköisellä palautekyselyllä. Palautekyselyn pohjalta koti saa laatuindeksin, joka ohjaa 
Villa Joutsenen toimintaa ja sen kehittämistä. Asukkaiden kokemus omaan elämään ja yhteisön toimintaan 
vaikuttamisesta on siten yksi toiminnan kehittämisen avainmuuttujista. Kyselyiden tulokset huomioidaan 
omavalvonnan kehittämisessä ja ne toimivat myös toimintasuunnitelman tavoitteiden pohjalta.  
 
Kodin arjessa asukkaiden toiveita ja tarpeita kuullaan ja niitä toteutetaan ja huomioidaan muun muassa 
kodin viikko-ohjemassa ja ruokailussa. Asukaskokouksia pidetään säännöllisesti. Asukaskokouksissa ai-
heina voivat esimerkiksi olla ruoka ja ruokailu, toiveet kodin toiminnalliseen ohjelmaan, palautteet sekä ko-
kemukset kodin toiminnasta. Kokouksista laaditaan muistiot ja myös läheiset voivat osallistua kokouksiin. 
Asukaskokouksen pitää työvuorossa oleva hoitaja.  
 

https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx
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Asukkaan osallisuutta tuetaan myös siten, että asukas ja hänen läheisensä osallistuvat palvelutarpeen ar-
viointiin, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman tekemiseen sekä hoitokokouksiin.  
 
 

Palautteen kerääminen 

Villa Joutsenessa kerätään jatkuvasti palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Asukaspalautetta kerätään 
erilaisin keinoin, kuten esimerkiksi arjen keskusteluissa asukkaiden kanssa sekä asukaskokouksissa. Eri-
tyisesti asukaskokoukset ovat hyvä keino kehittää kodin toimintaa ja kerätä asukkailta suullista palautetta. 
Myös asukkaiden läheisiltä kysytään ja kerätään aktiivisesti palautetta. Läheiset ovat myös tervetulleita 
osallistumaan kodin arkeen ja heitä kannustetaan osallistumaan toiminnan kehittämiseen yhteistyössä hen-
kilökunnan ja asukkaiden kanssa. 
 
Asukkailta, läheisiltä sekä työntekijöiltä kerätään säännöllisesti palautetta sähköisellä tablettikyselyllä. Pa-
lautekyselyn pohjalta koti saa laatuindeksin, joka ohjaa Villa Joutsenen toimintaa ja sen kehittämistä. Laa-
tuindeksissä laatu jakaantuu viiteen osa-alueeseen (yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki, turvallisuus, oma viih-
tyisä koti, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä maukas ja terveellinen ravinto), joille jokaiselle on määritelty ta-
voitteet ja mittarit.  
 
Sähköisesti palautetta voi antaa myös Mehiläisen internet-sivujen kautta. Lisäksi tilaaja-asiakkaiden pa-
lautetta kerätään säännöllisesti eri tutkimuksellisin keinoin ja tilaaja-asiakkaan kanssa sovitusti.  

 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

Villa Joutsenessa palautteet ovat yksi keino mitata ja kehittää hoidon laatua sekä kodin toimintaa. Sähköi-
sen kyselyn kautta saatu palaute kirjautuu palautejärjestelmään. Kaikki saadut palautteet dokumentoidaan 
toimintayksikössä ja niitä hallinnoi yksikön johtaja. Palautteet käsitellään henkilöstökokouksissa. Palautetta 
hyödynnetään aktiivisesti ja vuosittain asukas- ja läheiskyselyjen tulosten perusteella valitaan kehittämis-
kohteet. Lisäksi palautteita ja erilaisia tyytyväisyyskyselyitä hyödynnetään myös kodin toimintasuunnitelman 
laadinnassa.   
 
Villa Joutsenessa toiminnasta saatuun palautteeseen vastataan aina. Kiittävä palaute välitetään työnteki-
jöille henkilöstökokouksessa tai henkilökohtaisesti.  Negatiiviseen palautteeseen vastataan kirjallisella sel-
vityksellä tai asia käsitellään palautteen antajan kanssa puhelimitse tai keskustellen kodissa. Kaikki kodin 
työntekijät ovat velvollisia ottamaan vastaan palautetta, kirjaamaan ne ja välittämään palautteen eteenpäin 
yksikön johtajalle. Yksikön johtaja vastaa negatiivisen palautteen käsittelystä ja mahdollisista korjaavista 
toimenpiteistä.   
 
Hoiva Mehiläisessä tyytyväisyyskyselyjen tulokset käydään yksiköittäin läpi ja vedetään yhteen koko liike-
toimintalinjan tasolla. Yksiköitten tulokset käydään läpi henkilöstöpalavereissa ja yhteisökokouksissa yh-
dessä asukkaiden kanssa. Asukkailta kerätään aktiivisesti ehdotuksia asukastyytyväisyyden paranta-
miseksi ja palvelun kehittämiseksi. Tuloksia käytetään sekä laadun parantamiseen korjaavien toimenpitei-
den 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 
 

• Yksikön johtaja Satu Lamminsalo ja/tai 
 

• asukkaan luona ollut hoitaja ja/tai 
 

• aluepäällikkö Laura Eskelinen puh. 040 455 9650 tai sähköposti: laura.eskelinen@mehilainen.fi 
Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki ja/tai 

 

• aluejohtaja Mikko Hämäläinen puh. 050 371 8393 tai sähköposti: mikko.hamalainen@mehilainen.fi 
              Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki ja/tai 

mailto:laura.eskelinen@mehilainen.fi
mailto:mikko.hamalainen@mehilainen.fi


 

   
 

12 

  

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

•  Espoon kaupunki 
 Espoon kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 Espoon kaupunki 
 
sähköpostilla: kirjaamo@espoo.fi  
(Viestin aiheeksi on merkittävä” Muistutus”) 
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 
Mari Hietalahti puh. 040 645 9767 
Postiosoite: Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki 
Sähköposti: mari.hietalahti@mehilainen.fi 
 
Espoo 
Eva Peltola puh. 09 8165 1032 
Neuvontaa puhelimitse, henkilökohtainen käynti ajanvarauksella. 
 
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tie-
dottaminen ja yhteistyö suuntautuu yksittäisten asiakkaiden lisäksi eri viranomaistahoihin, asiakasjärjestöi-
hin ja palvelun tuottajiin päin. Sosiaaliasiamies voi epäkohtia ja puutteita havaitessaan saattaa asian suo-
raan sosiaalilautakunnan tai aluehallintoviraston tietoisuuteen toimenpiteitä varten. Laki sosiaalihuollon asi-
akkaan 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 kun-
nanhallitukselle 

 

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

Muistutusmenettelyä opastetaan asukkaille ja läheisille ja tarkoitus on, että ensin asiat käsitellään kodissa 
ja kodin omalla paikkakunnalla ja jos asia ei selviä, siirrytään kantelumenettelyyn. Muistutusmenettely voi-
daan käynnistää myös henkilökunnan aloitteesta, jos se arvioidaan tarpeelliseksi. Sosiaalihuollon palvelun 
laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön asukas voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuu-
henkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle kirjallisena. Yksikössä itse maksavana asukkaana 
oleva asukas osoittaa muistutuksen yksikön johtajalle ja eri kuntien/kaupunkien sijoittamat asukkaat puo-
lestaan osoittavat muistutuksen sijoittaneen kunnan/kaupungin sosiaalitoimen vastaavalle viranhaltijalle.  
 

• 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. Uuden toimintakäytänteen noudattamista seurataan yksi-
kön johtajan ja tiimivastaavien toimesta.  

• Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ovat aina kaikkien palvelunkäyttäjien ja heidän läheistensä saata-
villa. 

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

mailto:niklas.harus@mehilainen.fi
mailto:kirjaamo@espoo.fi
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• Muistutusten ja kanteluiden käsittelymenettelystä ja vastineiden laatimisesta vastaa yksikön johtaja. 
Kanteluiden vastineet valmistelee palvelujohtaja yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa ja hyväksyy 
liiketoimintajohtaja. 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

Yksityisen henkilön tekemä muistutus käsitellään viikon sisällä. Viranomaispyynnöt, jotka vaativat laajem-
paa selvitystä käsitellään pyydetyssä ajassa. 
 

f) Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolain 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä toimin-
nasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asuk-
kaan 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 asukkaan sosiaalihuollon toteutta-
misessa, hän voi tehdä ilmoituksen. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asukkaan epäasiallista kohtaa-
mista, asukkaan loukkaamista sanoilla, asukasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asukkaan kaltoin koh-
telua ja toimintakulttuurista johtuvia asukkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmei-
nen tai voi johtaa epäkohtaan, tulee ilmoittaa.  
 
Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohtelua. 
Esimerkiksi asukasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään hyväksi fyysisesti tai taloudellisesti, puhu-
tellaan epäasiallisesti ja loukkaavasti tahi palvelussa, asukkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa, pe-
rushoivassa ja hoidossa on vakavia puutteita. 
 
Osana Villa Joutsenen työntekijöiden perehdytystä käydään läpi ilmoitusvelvollisuus, lisäksi asia käydään 
läpi henkilöstökokouksissa. Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi, 
kun työntekijä havaitsee asukkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Lomake löytyy sähköisenä 
toiminnanohjausjärjestelmästä sekä Villa Joutsenen sharepoint-sivuilta. Lisäksi lomake löytyy kodin kansi-
osta. Ilmoitus tulee tehdä välittömästi lomakkeella yksikön toiminnasta vastaavalle eli yksikön johtajalle. 
Ilmoituksen vastaanottaja informoi ilmoituksesta aluejohtajaa ja konsultoi tätä ennen kuntaan tehtävää il-
moitusta. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle 
viranhaltijalle tai valvonnan vastuuhenkilölle, mikäli kunnassa on tämä nimetty. Lisäksi väärinkäytösten, 
epäkohtien ja tai asukasturvallisuuden vaarantumisen ilmoittamiselle on Mehiläisen sisäisessä intranetissä 
Mehinetissä kanava, jossa työntekijät voivat tehdä ilmoituksen myös anonyymisti:  
https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---
V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx 
   

 

Työntekijän vastuu: 
1) Ilmoita epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhka esimiehelle kirjallisesti. Epäkohdalla tarkoitetaan 

esim. asiakkaan epäasiallista kohtaamista, asiakkaan loukkaamista sanoilla, asiakasturvallisuu-
dessa ilmeneviä puutteita tai asiakkaan kaltoinkohtelua.  

2) Käytä henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomaketta.   
3) Tarvittaessa kirjaa vapaamuotoisesti: 

• kerro mikä epäkohta on ja mitä seurauksia siitä voi olla asiakkaalle ja hoitavalle yksikölle 

• kuvaa olosuhteet ja epäkohdan mahdolliseen toteutumiseen vaikuttavat tekijät 

• kerro oma näkemyksesi, miten epäkohta saadaan kuntoon 
 

Esimiehen vastuu: 
1) Ota jokainen epäkohtailmoitus vakavasti. 
2) Kirjaa ja arkistoi saamasi ilmoitukset 
3) Puutu asiaan ja keskustele henkilöstön kanssa korjaavista toimenpiteistä. 
4) Saata korjaavat toimenpiteet käytännön muuttamiseksi ja epäkohdan poistamiseksi. 
5) Käy ilmoitukset läpi säännöllisesti työpaikkapalaverissa. 
6) Kirjaa läpikäydyt ilmoitukset palaverimuistioon. 
7) Informoi ilmoituksesta palvelujohtajaa ja laatu- ja kehitysjohtajaa.  

https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing---V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx
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8) Ilmoituksen vastaanottaja ilmoittaa asiasta kunnan johtavalle viranomaiselle tai valvonnan vastuu-
henkilölle. 

 

g) Asukkaan rahavarojen käsittely 

Asukkaan käteinen raha/käyttövarat voidaan erikseen sovitusti säilyttää asukkaan puolesta. Mehiläinen 
vastaa siitä käteisestä, jonka se ottaa säilyttääkseen. Muuta arvo-omaisuutta kuin rahaa otetaan vastaan 
vain poikkeustapauksissa. Omaisuus pyritään luovuttamaan mahdollisimman pian asukkaan läheisille tai 
edunvalvojalle.  
 
Asukkaan muuttaessa kotiin sovitaan raha-asioiden hoidosta asukkaan, läheisten tai asukkaan kotikunnan 
sosiaalityöntekijän/edunvalvojan kanssa. Käteisvarat merkitään Domacare-asiakastietojärjestelmän käteis-
varaseurantaan (Lompakko-toiminto) ja alkusaldosta tehdään kuitti. Käteisvarojen enimmäismäärä on 150 
euroa.   
 
Lähtökohta on se, että asukkaan käteisvaroista huolehtiminen ja pankki- tai automaattikorttien ottaminen 
henkilökunnan haltuun on poikkeus ja tähän ryhdytään vain, jos muita vaihtoehtoja huolehtia asukkaan 
omaisuuden ja rahavarojen säilymisestä ja rahavarojen riittävyydestä ei ole mahdollista järjestää. 
 

6. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edis-
täminen 
Asukkaiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana Villa Joutsenessa korostetaan ihmisen 
ainutkertaisuutta, ihmisen tahtoa mielekkääseen ja merkitykselliseen elämään, voimavarakeskeistä ajattelu-
tapaa sekä ihmisen vapautta tehdä valintoja. Asukkaan toiveet ja jäljellä olevat voimavarat huomioiden var-
mistetaan asukkaan fyysisen toimintakyvyn ylläpito toimintakykyä tukevan ja kuntoutumista edistävän työta-
van periaatteiden mukaisesti. Lisäksi asukkailla on mahdollisuus ulkoiluun, liikuntaan ja erilaisiin toiminnalli-
siin ryhmin asukkaan toiveiden ja tottumusten mukaisesti.  
 
Asukkaan palvelu- ja kuntoutussuunnitelman perustana ovat asukkaan tarpeet, jotka lähtevät asukkaan toi-
mintakyvystä, omista tavoista toiveista ja tottumuksista. Suunnitelmaan kirjataan palvelun ja kuntoutuksen 
yksilölliset tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Asukkaiden toimintakykyä seurataan ja arvioi-
daan päivittäin. Asukkaiden toimintakykyä arvioidaan laajemmin vähintään 6kk välein ja voinnin muuttuessa 
RAI-arvioinnin keinoin. Asukkaan voinnin muuttuessa tavoitteita ja keinoja muutetaan hoidon ja palveluiden 
tarvetta vastaavaksi. 
 
Villa Joutsenessa arki rytmittyy asukkaiden mieltymysten ja tapojen/tottumusten mukaisesti. Esimerkiksi aa-
muisin asukkailla on mahdollisuus herätä omaan tahtiinsa, kuitenkin siten että asukkaan turvallinen lääke-
hoito, säännöllinen ravitsemus sekä toimintakykyä tukeva toiminta (ulkoilu, sosiaaliset kontaktit ja toiminnal-
lisuus) toteutuvat päivän aikana. Asukkaan aktiivista elämää tuetaan muun muassa viikko-ohjelmalla, jota 
toteuttavat hoitajat, toimintaterapeutit, fysioterapeutit ja ulkopuoliset vierailijat. Viikko-ohjelmassa huomioi-
daan asukkaiden toiveet ja tarpeet, joita kootaan mm. asukaskokouksissa, asukkaiden kanssa keskustellen 
ja toiveita ja palautteita kysymällä sekä kirjaamalla. Myös läheisten toiveita viikko-ohjelmaan otetaan huomi-
oon.  
 
Villa Joutsenen aktiivista arkea ohjaa kodin aktiivisen toiminnan vuosikello. Muistisairaiden asukkaiden koh-
dalla asukkaan havainnointi sekä hänen elämänhistoriansa tunteminen sekä yhteistyö läheisten kanssa on 
myös ensiarvoisen tärkeää. Ruotsinkielinen toimintaterapeutti vetää Uikussa ryhmiä tiistaisin. Uusi suomen-
kielinen toimintaterapeutti aloittaa Kuikassa ja Koskelossa maaliskuun 2020 aikana kahtena päivänä vii-
kossa. Uusi fysioterapeutti aloittaa huhtikuussa ryhmäliikunnan asiakkaittemme kanssa. Lisäksi Villa Joutse-
nessa hyödynnetään asukkaan aktiivisen elämän toteuttamisessa omatuokioita, joilla tarkoitetaan asukkaan 
ja omahoitajan kahdenkeskistä säännöllistä yhteistä aikaa. Omatuokioiden sisältönä ovat asukkaan toiveet 
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ja tarpeet ja ne voivat esimerkiksi olla kauneudenhoitohetkiä, keskustelutuokioita, ulkoilua tai muuta muka-
vaa yhteistä ajanviettoa. Villa Joutsenessa kootaan myös työntekijöiden osaamista ja mielenkiinnonkohteita 
laaja-alaisesti ja niitä hyödynnetään asukkaiden arjen rikastuttamiseen. 
 

Villa Joutsenen kalustuksessa ja sisustuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota kodinomaisuuteen muun mu-
assa valaistuksella, materiaaleilla ja värivalinnoilla. Kodinomaisuutta korostetaan esimerkiksi tauluin, somis-
tein ja viherkasvein. Kodinomaisuutta lisää myös se, että asukkaat ovat mukana arjen toiminnoissa kukin 
oman halunsa ja mahdollisuuksiensa mukaan.   
 

Asukkaiden liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

Villa Joutsenessa asukkaille tehdään yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma, jonka mukaisesti toteu-
tetaan asukkaan toiminnallista arkea harrasteiden ja liikunnan kautta. Villa Joutsenessa on lisäksi kodin yh-
teinen viikko-ohjelma, jossa on huomioitu asukkaiden mieltymykset ja harrasteet sekä liikunnallinen toiminta 
ja kuntoutus. Lisäksi toiminnassa otetaan huomioon vuoden kierto, juhlapyhät ja muut erityiset päivät sekä 
asukkaiden toiveet. Villa Joutsenessa on kaksi toimintaterapeuttia, joista toinen, ruotsinkielinen, käy tiistaisin 
ryhmäkoti Uikussa ja toinen aloittaa maaliskuun aikana Kuikassa ja Koskelossa. Toimintaterapeutit toteutta-
vat ryhmä- ja yksilöaktiviteetteja yhdessä kodin muun henkilökunnan kanssa. Kodissa aloittaa huhtikuussa 
uusi fysioterapeutti, joka toteuttaa ryhmä- ja yksilöterapiaa sekä osallistuu yhdessä muun henkilökunnan 
kanssa asukkaiden aktiviteettien vetämiseen, ulkoiluun ja muihin asukkaiden toimintakykyä ylläpitäviin toi-
mintoihin. Lisäksi jokaisessa työvuorossa hoitajien työnkuvaan kuuluu liikunta – ja harrastustoiminnan suun-
nitteleminen ja toteuttaminen yksilöllisesti asukkaan kanssa tai ryhmässä. Hoitajien työkaluna on myös Sä-
velSirkku-sovellus tukemassa aktiviteetteja ja niiden toteuttamista.  
 

Asiakkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja kuntouttavan toiminnan tavoitteiden toteutumisen seu-
raaminen 

Asukkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin, terveydentilan ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti 
osana päivittäistä hoitotyötä ja havainnot kirjataan Domacare-asiakastietojärjestelmään.  Asukkaiden toimin-
takykyä arvioidaan laajemmin vähintään 6kk välein ja aina voinnin muuttuessa RAI-arvioinnin keinoin. Jokai-
sella asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka vastaa asukkaan toimintakyvyn säännöllisestä arvioinnista.  
 
Ensimmäinen RAI-arviointi tehdään uudelle asukkaalle kuukauden sisällä muuttopäivästä sekä aina asuk-
kaan voinnin muuttuessa ja kuitenkin vähintään 6 kk välein. RAI-arvioinnin yhteenvetoja ja tuloksia hyödyn-
netään asukkaan yksilöllisen palvelu- ja kuntoutussuunnitelman tekemiseen sekä hoitotyön suunnitteluun ja 
tiedon välittämiseen esimerkiksi hoitoneuvotteluissa. Päivittäisessä kirjaamisessa arvioidaan asukkaan yksi-
löllisen palvelu- ja kuntoutussuunnitelman toteutumista sekä seurataan tavoitteiden saavuttamista. 

 
Ravitsemus 

Villa Joutsenessa ravitsemuksen toteuttamisessa noudatetaan kansallisia ravitsemussuosituksia sekä huo-
mioidaan myös asukkaiden toiveet ja mieliruoat. Kodin ruokalistat laatii kodin oma kokki. Ruokalistojen ra-
vintosisällöt suunnitellaan noudattaen Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ohjeita ravitsemussuosituksista. 
Ruokalistat tehdään monipuolisiksi ja terveellisiksi ja ruoka on turvallista, täysipainoista sekä vaihtelevaa. 
Viikon ruokalista on nähtävillä jokaisessa ryhmäkodissa.  
 
Villa Joutsenessa tarjotaan päivittäin aamupala alkaen klo 6.30 asukaslähtöisesti ja joustavasti, lounas klo 
12, päiväkahvi klo 14.30, päivällinen klo 17 ja iltapala klo 20. Lisäksi tarjolla on yöpalaa klo 21 alkaen. Ruo-
kailuajoissa huomioidaan asukkaan yksilöllinen uni-valverytmi sekä asukkaan toiveet huolehtien, ettei yö-
paasto ylitä 11 tuntia. Asukkaat ruokailevat pääasiallisesti yhteisissä tiloissa ja ruokailuun varataan riittävästi 
aikaa, tarvittaessa henkilökunta avustaa asukasta ruokailussa. Henkilökunta ruokailee asukkaiden kanssa 
mahdollisuuksien mukaan.  
 
Asukkaiden painoa seurataan säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Lisäksi ravitsemuksen seuran-
nassa käytetään hyväksi BMI-arvoa, RAI-toimintakykymittaria ja MNA –testiä. Ravitsemustilan poikkeamiin 
puututaan välittömästi ja tahattoman painonlaskun ehkäisemiseksi käytetään lisäravinteita sekä proteiiniri-
kastettua ruokaa. Erityistä huomiota kiinnitetään myös asukkaiden riittävään nesteensaantiin ja tarvittaessa 
nesteiden saamista seurataan nestelistaa käyttämällä. Asukkaiden erityisruokavaliot huomioidaan ja lääkärin 
määräämät lisäravinteet järjestetään asukkaille. 
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Hygieniakäytännöt 

Mehiläisen hygieniasuunnitelmaan on kuvattu seuraavat aihealueet: hygienia hoitotyössä, infektioidentor-
junta, toimintaympäristön hygienia, elintarvikehygienia sekä koulutus. Mehiläisen valtakunnallinen hygienia- 

toimikunta tukee Villa Joutsenessa toteutettavaa hygieniatyötä. Villa Joutsenessa on nimetty elintarvike- ja 
ympäristöhygieniasta vastaava yhteyshenkilö (terveydensuojelun ja elintarvikehuollon omavalvonta). Tarvit-
taessa tehdään yhteistyötä Mehiläisen hygieniahoitajan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.  
 

Tavanomaisia varotoimia käytetään kaikkien asukkaiden hoidossa infektiotilanteesta riippumatta. Varotoi-
milla pyritään estämään mikrobien siirtymistä työntekijöistä asukkaisiin, asukkaista työntekijöihin ja asuk-
kaasta työntekijän välityksellä toisiin asukkaisiin. Työjärjestys on puhtaasta likaiseen. Käsineitä on käytettävä 
työvaiheissa, joissa iho joutuu kosketukseen mm. asukkaiden limakalvojen kanssa. Käsineet vaihdetaan siir-
ryttäessä asukkaan "likaiselta" alueelta "puhtaalle" alueelle.  
 
Mahdollisessa epidemiatilanteessa otetaan välittömästi yhteys Espoon kaupungin hygieniahoitajaan. Tarvit-
taessa konsultoidaan myös Mehiläisen hygieniavastaavaa sekä kodin vastuulääkäriä.  
 

Infektiotartuntojen ohjeistus: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit 

 
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/AllI-
tems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllI-
tems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F10%20HYGIENIA-
%20JA%20SIIVOUS  

 

 
Villa Joutsenessa on oma siivoussuunnitelma, jonka on laatinut siivouspalveluiden tuottaja Lassila & Tikanoja 
Oy. Siivoussuunnitelmasta löytyy maininnat käytettävistä aineista, siivousaikatauluista sekä toimintaohjeet 
siivouksen suorittamiseen. Elintarvikkeiden omavalvontaa varten on laadittu erillinen elintarvikehuollon oma-
valvontasuunnitelma. Kaikilla ruoanvalmistukseen osallistuvilla työntekijöillä on hygieniapassi. Omavalvon-
tasuunnitelma, ohjeet sen laatimiseen ja tarvittavat omavalvonnan toteuttamisessa tarvittavat liitteet:  
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTar-
getListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakir-
jat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllI-
tems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKE-
HUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus 
 

 
Henkilökunta pukeutuu siisteihin ja asianmukaisiin työasuihin. Hiukset pidetään siisteinä ja puhtaina, lisäksi 
pitkät hiukset pidetään kiinni. Hyvä käsihygienia on tärkeä infektioita ehkäisevä toimenpide. Käsihygieniaa 
voidaan toteuttaa joko pesemällä kädet huolellisesti tai käyttämällä alkoholipohjaista käsihuuhdetta. Henki-
lökunta opastaa myös opiskelijoita ja vierailijoita käyttämään käsihuuhdetta. Asukasturvallisuuden sekä työ-
turvallisuuden turvaamiseksi sormukset, rannekellot ja – korut, rakenne-, geelikynnet, kynsikorut ja kynsi-
lakka ovat kiellettyjä riskien minimoimiseksi suorassa asukastyössä. Asukastyössä ja ruoan käsittelyssä kä-
sistä on myös pidettävä huolta ja kädet kuivattava aina huolellisesti kosteuden aiheuttamien ihottumien ja 
infektioiden estämiseksi. Ruoan käsittelyyn ja valmistukseen osallistuvat henkilöt käyttävät erillisiä vain ruoan 
käsittelyyn tarkoitettuja essuja. Ruoan käsittelyssä tulee estää hiusten putoaminen elintarvikkeisiin esim. lii-
nalla tai pitämällä hiukset sidottuina. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit
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
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F10%20HYGIENIA-%20JA%20SIIVOUS
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
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Villa Joutsenessa henkilöstöltä edellytetään myös tartuntatautilain 48 §:n mukaista suojaa, sillä kodissa hoi-
detaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita. Asukkaiden pa-
rissa työskentelevillä on oltava joko sairastetun taudin antama suoja tai riittävä rokotussuoja tuhkarokkoa ja 
vesirokkoa vastaan sekä rokotuksen antama suoja kausi- influenssaa vastaan.  

Terveyden- ja sairaanhoito 

Villa Joutsenessa asukkaiden lääkäripalvelun järjestämisestä vastaa Espoon kaupunki tai vaihtoehtoisesti 
asukas asioi valitsemallaan terveysasemalla. Nimetty vastuulääkäri vastaa asukkaan lääketieteellisestä hoi-
dosta. Vastuulääkäri käy kodissa vähintään kerran kuukaudessa ja lisäksi vastuulääkäri on lisäksi yhtey-
dessä hoivakotiin kerran viikossa puhelimitse ennalta sovittuna aikana. Lääkäriä voidaan myös tarvittaessa 
virka-aikaan konsultoida puhelimitse. 
 
Vastuulääkäri tekee asukkaalle tulotarkastuksen kuukauden sisällä asukkaan muutosta yksikköön ja tämän 
jälkeen määräaikaistarkastuksen vähintään kerran vuodessa ja jos asukkaan yleistila oleellisesti muuttuu. 
Villa Joutsenen henkilökunta vastaa yhteistyössä vastuulääkärin kanssa tarkastusten aikataulusuunnitelman 
laatimisesta ja sen toteuttamisesta. 
 
Villa Joutsenessa sairaanhoitajan asiantuntijuus on käytettävissä arkipäivisin. Asukkaille järjestetään laatu-
järjestelmän edellyttämällä tavalla sopimusten puitteissa heidän tarvitsemansa lääketieteellinen hoito. Hoi-
dossa noudatetaan hoitavan lääkärin tekemiä määräyksiä, linjauksia ja Käypä hoito- suosituksia. Asukkaan 
terveydentilan seuranta toteutetaan Domacare-asiakastietojärjestelmään laatujärjestelmässä määriteltyjä 
ohjeita ja käytäntöjä noudattaen. 
 
Mehiläisessä valtakunnallisten linjausten ja ohjeistusten sekä yhteisten toimintatapojen toteutumista seura-
taan sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Mehiläisen potilasturvallisuussuunnitelma sekä potilasturvallisuu-
teen liittyvät linjaukset ja ohjeistukset löytyvät Mehinetistä: https://mehilainen.sharepoint.com/yleiset-oh-
jeet/turvallisuus-poikkeustilanteet/Sivut/Asukas--ja-potilasturvallisuus.aspx   
 

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

Kiireetön ja kiireellinen sairaanhoito 
Villa Joutsenen nimetty vastuulääkäri vastaa asukkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa sekä 
hoitaa sairaanhoitajan esittämät, lääkärin ammattitaitoa vaativat asukkaiden akuutit lääketieteelliset asiat. 
Vastuulääkäri käy kodissa vähintään kerran kuukaudessa ja vastuulääkäri on lisäksi yhteydessä hoivakotiin 
kerran viikossa puhelimitse ennalta sovittuna aikana. Lääkäriä voidaan myös tarvittaessa virka-aikaan kon-
sultoida puhelimitse arkisin klo 8-19. Virka-ajan ulkopuolella (iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja juhlapäivinä) 
tarvittaessa hyödynnetään Päivystysapua ja LiiSa liikkuvan sairaalan palveluita. Asukkaan siirtyessä kiireel-
liseen sairaanhoitoon tiedonkulku varmistetaan lähetteellä.  
 

Hammashoito 
Villa Joutsenessa käy säännöllisesti suuhygienisti. Suuhygienisti tekee uusille asukkaille suun tarkastuksen 
ja antaa henkilökunnalle ohjeet asukkaan suun hoitoon, lisäksi suuhygienistin palveluita voidaan hyödyntää 
erilaisissa ongelmatilanteissa. Mikäli asukas tarvitsee muita suunhoidon palveluita, asukkaat voivat käyttää 
kaupungin palveluita tai yksityisiä palveluntuottajia. Läheinen tai omahoitaja tilaa asukkaalle vastaanottoajan, 
tarvittaessa hoitaja toimii asukkaan saattajana. 
 
Kuolema ja saattohoito 
Asukas voi asua Villa Joutsenessa elämänsä loppuun saakka. Saattohoito tarkoittaa kuolemaa lähestyvän 
asukkaan hoitoa sekä tukemista. Saattohoitopäätös on lääketieteellinen päätös, jonka asukkaan omalääkäri 

https://mehilainen.sharepoint.com/yleiset-ohjeet/turvallisuus-poikkeustilanteet/Sivut/Asukas--ja-potilasturvallisuus.aspx
https://mehilainen.sharepoint.com/yleiset-ohjeet/turvallisuus-poikkeustilanteet/Sivut/Asukas--ja-potilasturvallisuus.aspx
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tekee. Villa Joutsenen henkilökunta keskustelee hyvissä ajoin asukkaan ja läheisen kanssa kuolemaan liit-
tyvistä asioista ja myös asukkaan hoitotahto selvitetään.  Saattohoitoon kuuluu mahdollisimman hyvä oirei-
den hoito sekä perushoito, lisäksi asukkaan läheisiä tuetaan ja rohkaistaan olemaan läsnä. Kuoleman tapah-
tuessa noudatetaan Asukkaan kuollessa -toimintaohjetta sekä Espoon kaupungin kirjallisia toimintaohjeita. 
Ohjeet ovat jokaisen ryhmäkodin toimintaohjekansiossa ja ne myös käydään uuden työntekijän perehdytyk-
sessä läpi. 
 

Asukkaan ennakoimaton kuolema 

• kuolemaa on edeltänyt poikkeuksellinen tapahtuma, esim. kaatuminen, putoaminen tai tapaturma 

• on epäily hoitovahingosta 

• on syytä epäillä myrkytystä, itsemurhaa, rikosta tai muuta tavallisuudesta poikkeavaa 
 

1) Virka-aikana otetaan yhteys asukasta hoitavaan lääkäriin ja toimitaan lääkärin ohjeen mukaan. 
Lääkäri ottaa tarvittaessa yhteyttä poliisiin. 

2) Virka-ajan ulkopuolella soitetaan poliisille puh 112 ja toimitaan poliisin ohjeiden mukaisesti. Vaina-
jaan ei tule koskea ennen poliisin ohjeiden saamista. 

 
Työntekijän perehdyttämisen tarkistuslistan kuittaaminen sekä ohjeiden mukaisen toiminnan seuraaminen 
varmistavat ohjeiden noudattamista. Työohjeet ja vuorojen kuvaukset ohjaavat myös toimintojen toteutu-
mista. Tärkeimmät ohjeet on koottu toimintaohjekansioon.  
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Villa Joutsenessa huolehditaan pitkäaikaissairauksien seurannasta lääkärin tekemän hoitosuunnitelman mu-
kaisesti ja seuranta dokumentoidaan Domacare-asiakastietojärjestelmään. Vastuulääkäri tekee asukkaalle 
tulotarkastuksen kuukauden sisällä asukkaan muutosta yksikköön ja tämän jälkeen määräaikaistarkastuksen 
vähintään kerran vuodessa. Tarkastukseen sisältyvät muun muassa asukkaan terveydentilan ja toimintaky-
vyn (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen, sosiaalinen) kokonaisvaltainen arviointi, asukkaan perussairauksien 
selvittäminen, hoitotasapainon ja ennusteen arviointi sekä hoidon tavoitteiden määritteleminen ja arviointi, 
sairauksien diagnosointi ja hoito, ravitsemuksen arviointi sekä kokonaislääkityksen arviointi.   
 
Asukkaiden pitkäaikaissairauksien seurannasta huolehditaan palvelusopimuksen ja hoitosuunnitelman mu-
kaisesti. Pitkäaikaissairaudet, niiden hoito ja terveyden edistäminen huomioidaan yksilöllisissä palvelu- ja 
kuntoutussuunnitelmissa ja asukkaita tuetaan oman terveydentilansa hoitamiseen ohjaustyön keinoin. Villa 
Joutsenen vastaava sairaanhoitaja varmistaa, että sairauksien seuranta on asukkaan henkilökohtaisen oh-
jeistuksen mukainen. 
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Villa Joutsenen vastaava sairaanhoitaja yhdessä kodin muiden sairaanhoitajien kanssa vastaa asukkaiden 
terveyden- ja sairaanhoidosta. Muu hoitohenkilökunta toteuttaa asukkaiden terveyden- ja sairaanhoitoa saa-
miensa ohjeiden mukaisesti. Kaikilla työntekijöillä on lisäksi vastuu raportoida suullisesti ja kirjallisesti havait-
semistaan muutoksista asukkaan terveydentilassa.  
 
Villa Joutsenen vastaava sairaanhoitaja: Satu Vähähaka, p. 040 614 6685 

Lääkehoito 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. Villa 
Joutsenella on STM:n Turvallinen lääkehoito – oppaan mukaan laadittu lääkehoitosuunnitelma, johon koko 
hoitohenkilöstö on perehdytetty. Lääkehoitosuunnitelma määrittää kodin lääkehoitoprosessit ja niiden toteu-
mista seurataan jatkuvasti. Asukkaiden lääkehoito toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti ja henki-
lökunnan lääkehoidon osaaminen varmistetaan säännöllisin väliajoin LoVe-lääkehoito verkossa -koulutuksen 
avulla ja yksikössä annettavin lääkenäytöin 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Villa Joutsenen lääkehoitosuunnitelma päivitetään aina tarpeen mukaan, mutta vähintään vuosittain. Lääke-
poikkeamat kirjataan HaiPro-järjestelmään ja niistä tehdään kooste, jota käsitellään henkilöstökokouksessa 
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Villa Joutsenen yksikön johtajan johdolla. Poikkeamiin johtaneita syitä ja mahdollisia prosessivirheitä analy-
soidaan yhteisesti ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet lääkevirheiden ennalta ehkäisemiseksi. Tarvitta-
essa lääkehoitosuunnitelmaa täydennetään. 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja Satu Vähähaka yhteistyössä yksikönjohtajan kanssa. 
 
Lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvat lääkeluvan suorittaneet sairaanhoitajat ja lähihoitajat, jotka vastaa-
vat lääkkeiden jakamisesta ja lääkehoidon toteutuksesta asukkaille. 
 
 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

Villa Joutsenessa tehdään moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötahoja ovat muun 
muassa lääkäri, erikoissairaanhoito sekä muut yksityiset palveluntuottajat. Asukkaan asioissa yhteistyön 
koordinoimisesta vastaa asukkaan omahoitaja.  
 
Henkilöstön velvoitteet verkosto- ja viranomaisyhteistyölle, tavoitteet ja laatukriteerit on kuvattu laatujärjes-
telmässä, ja ne ovat osa työntekijöiden toimenkuvaa.  Tilaajan edustaja on mukana niin palveluiden suunnit-
telussa kuin arvioinnissa.  Tilaajaa informoidaan asukkaan tilanteen, terveydentilan tai suunnitelmien muut-
tuessa viiveettä. Yhteistyössä panostetaan proaktiiviseen ja avoimeen, yhdessä toimintaa kehittävään yh-
teistyöhön.  
 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? 

Muiden sosiaali- terveydenhuollon palvelunantajien kanssa yhteistyöstä ja tiedonkulusta huolehditaan Villa 
Joutsenessa proaktiivisella yhteydenpidolla puhelimitse, tapaamisissa sekä erikseen sovituin tavoin. Asuk-
kaan asioissa yhteistyön koordinoimisesta vastaa asukkaan omahoitaja yhteistyössä sairaanhoitajan 
kanssa. Asukkaan palvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asukkaan, läheisen ja tarvittaessa mui-
den hoitavien tahojen kanssa. 
 

Asiakkaan palveluketju pyritään pitämään saumattomana ja yhteistyötoimijoihin ollaan aktiivisesti yhtey-
dessä. Kiireettömissä lääkärikäynneissä tai muissa ennalta sovituissa käynneissä, asukasta saattaa lähei-
nen tai hoitaja tiedonkulun varmistamiseksi. Asukkaan siirtyessä kiireelliseen sairaanhoitoon, tiedonkulku 
varmistetaan hoitajan laatimalla lähetteellä ja tarvittaessa myös soittamalla vastaanottavalle taholle. Asuk-
kaan tilanteesta ja lähettämisestä akuuttihoitoon ilmoitetaan myös aina läheiselle yhdessä sovitulla tavalla. 
 

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 turva-
taan konsernin etu luomalla yhtenäinen toimintatapa ja sopimuskäytännöt, joilla ohjataan konsernin resurs-
sien tehokasta käyttöä. Mehiläisessä toteutetaan vastuullista hankintapolitiikkaa ja ympäristöasiat huomioi-
daan mahdollisuuksien mukaan. Valittujen toimittajien toimintamallit tukevat mahdollisimman hyvin Mehiläi-
sen omaa ympäristöpolitiikkaa.  Valtakunnallisten tuote- ja palveluntuottajien laadunarviointi suoritetaan vuo-
sittain sopimusten päivittämisen yhteydessä. 
 
Muut kuin valtakunnalliset palveluiden tai tuotteiden toimittajat on luetteloitu Villa Joutsenen yksikön johtajan 
toimesta ja laadunvalvonta tapahtuu vuosittain ohjeistusten mukaisesti. Villa Joutsenessa seurataan jatku-
vasti alihankkijoiden toimintaa. Keskeisiä kriteereitä ovat palvelun/tuotteen laatu, toimitusajan oikea-aikai-
suus ja kustannus. Poikkeamista reklamoidaan välittömästi. Alihankkijoiden kanssa pidetään myös säännöl-
lisesti yhteistyöpalavereja.  
 
Luettelo alihankkijoista:  
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Lassila & Tikanoja Oy: siivous 
Vistan Pesula: liinavaatehuolto  
 

 

7. ASIAKASTURVALLISUUS  

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Villa Joutsenessa toimitaan yhteistyössä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja muiden turvallisuu-
teen liittyvien toimijoiden kanssa. Yhteistyön avulla kaikki turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, kuten esi-
merkiksi pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuussuunnitelma, pidetään ajan tasalla. Suunnitelmia nou-
datetaan ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti.  

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

Villa Joutsenessa toteutetaan terveysviranomaisten ja pelastustoimen tarkastukset säännöllisesti. Henkilö-
kunnalle järjestetään alkusammutus- ja pelastuskoulutus vuosittain, lisäksi ensiapukoulutusta järjestetään 
säännöllisesti. Käytössä on myös väkivalta- ja aggressiivisuustilanteiden hallitsemiseen tähtäävä toiminta-
ohje ja tarvittaessa työntekijöille järjestetään koulutusta aggressiivisten asukkaiden kohtaamiseen.  
 
Henkilökunta arvioi päivittäisessä työssään asukasturvallisuutta. Lisäksi kuukausittain toteutetaan turvalli-
suuskävely ja neljännesvuosittain lisäksi toimitilatarkastus. Tarvittaessa käytetään vartiointipalveluja. 
 

Henkilöstö 

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

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

Asukaspaikkojen ollessa täynnä Villa Joutsenessa tehostetun palveluasumisen puolella työskentelee yh-
teensä 48 henkilöä, joista 8 on sairaanhoitajia, 33 lähihoitajia, 1 toiminta- tai fysioterapeutti, 2 hoiva-avus-
tajaa ja 4 tukitehtävissä toimivaa. Luvan mukainen henkilöstömitoitus on 0.55 työntekijää/ asukas. Espoon 
asiakkaiden kohdalla noudatamme kaupungin sopimuksen mukaista mitoitusta, joka on 0,6 työntekijää/asu-
kas. 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Villa Joutsenessa sijaista käytetään vakituisen työntekijän poissa ollessa. Sijaiset poissaoloihin hankitaan 
Villa Joutsenen omaa sijaislistaa käyttäen. Ennalta tiedettyihin poissaoloihin hankitaan sijaiset hyvissä ajoin.  
 
Sijaiset perehdytetään työhönsä hyvin ja perehdytyksestä vastaa ryhmäkodin perehdytysvastaava tai muu 
ryhmäkodin vakituinen työntekijä. 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Henkilöstövoimavarojen riittävyyden varmistamisen lähtökohtana on, että henkilöstöä rekrytoidaan riittävä 
määrä. Villa Joutsenella on oma sijaispooli sijaistamaan vakituisen henkilökunnan mahdollisia poissaoloja. 
Loma-ajoiksi ja pitkiin poissaoloihin rekrytoidaan sijaiset erikseen. Työvuorosuunnittelusta ja henkilöstöre-
surssien käytöstä vastaa yksikön johtaja. Työvuorosuunnitelman toteutumista seurataan päivittäin ja pois-
saoloihin sekä sijaisten hankkimistarpeeseen reagoidaan nopeasti. Tarvittaessa rekrytoidaan lisää työnte-
kijöitä ja käytetään vuokratyöntekijöitä.  
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Rekrytoinnin toteutus 
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Sosiaalipalveluiden työsuhteisiin liittyvä päätöksentekoprosessi ja työnjaot mm. rekrytointiprosessissa on 
kuvattu Mehiläisen hallintosäännössä. Henkilöstöstrategia osana konsernistrategiaa määrittelee ne henki-
löstöä koskevat asiat, jotka tukevat Mehiläisen visiota, missiota ja arvojen mukaista toimintaa konsernin 
kaikilla tasoilla. Liiketoiminnan ja henkilöstöjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet ovat yhteiset. Henkilös-
tösuunnittelusta ja rekrytointien toteutuksesta Villa Joutsenessa vastaa yksikön johtaja oman tehtävä- ja 
vastuualueensa mukaisesti. Tätä työtä tukee omalla toiminnallaan HR-tiimi. 
 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työnteki-
jöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Villa Joutsenessa rekrytointiprosessista vakituisen hen-
kilökunnan ja pitkäaikaisten sijaisten osalta vastaavat yhteistyössä yksikön johtaja, aluejohtaja, aluepääl-
likkö ja business controller. Rekrytoinnista tehdään yhteinen päätös, jonka jälkeen yksikön johtaja laatii työ-
paikkailmoituksen. Lyhytaikaisten sijaisten rekrytoinnista vastaa yksikön johtaja oman harkintansa mukaan. 
Kaikki työpaikkailmoitukset julkaistaan Mehiläisen internetsivuilla sekä te-toimiston Avoimet työpaikat -si-
vustolla. 
 
Erityisesti palkattaessa asukkaiden kodeissa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti hen-
kilöiden soveltuvuus ja luotettavuus tehtäväänsä, lisäksi arvioidaan hakijan soveltuvuutta ikääntyneiden pa-
rissa tehtävään työhön. Kaikkien työntekijöiden kelpoisuudet tarkistetaan työsopimuksen teon yhteydessä 
Julkiterhikistä/Julkisuosikista. Koko henkilöstön kelpoisuudet tarkistetaan vuosittaisissa automaattiajoissa 
Julkiterhikistä/Julkisuosikista. Lisäksi Villa Joutsenessa henkilöstöltä edellytetään myös tartuntatautilain 48 
§:n mukaista suojaa, sillä kodissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauk-
sille alttiita asiakkaita. 
 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa työskentelevien sovel-
tuvuus ja luotettavuus? 

Villa Joutsenessa rekrytoinnissa ja haastattelussa arvioidaan työntekijän soveltuvuutta ikääntyneiden hoi-
totyöhön. Ennen rekrytointipäätöksen tekemistä pyydetään entisen työnantajan tai muun suosittelijan lau-
sunto. Työsuhteeseen kuuluu lisäksi koeaika, jonka aikana työntekijän soveltuvuutta arvioidaan ja tarvitta-
essa työsuhde päätettään koeaikana, mikäli todetaan, että työntekijä ei sovellu tehtäväänsä. Kaikkien työn-
tekijöiden kelpoisuudet tarkistetaan työsopimuksen teon yhteydessä Julkiterhikistä/Julkisuosikista ja työn-
tekijöiden huumausainetestaus rekrytoinnin yhteydessä toteutetaan työterveyshuollon toimintasuunnitel-
man 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 

• työn ja siihen liittyvät odotukset 

Perehdyttäminen ja työnopastus ovat osa henkilöstön kehittämistä. Perehdyttämisen tavoitteena lisätä hen-
kilöstön osaamista, parantaa laatua, tukea työssä jaksamista sekä vähentää työtapaturmia ja poissaoloja. 
Kyseessä on jatkuva prosessi, jota kehitetään henkilöstön ja työpaikan tarpeiden mukaan. Perehdyttämistä 
annetaan kaikille työhön tuleville: vakituisille, määräaikaisille, tarvittaessa työhön kutsuttaville (ns. keikka-
laisille), opiskelijoille ja työharjoittelijoille. Perehdyttämistä annetaan myös työtehtävien ja työolosuhteiden 
muuttuessa. 
 
Villa Joutsenen perehdytyssuunnitelma 
Hoiva Mehiläisessä on käytössä henkilöstön perehdyttämisohjelma koko henkilöstölle. Perehdyttämisoh-
jelma suunnitellaan yksikön johtajan ja perehtyjän kesken yksilöllisesti huomioon ottaen mm. työsuhteen 
kesto ja luonne, ammattitaito, kokemus sekä koulutus. Käytössä on perehdytyksen tarkistuslista, joka käy-
dään läpi yhdessä työntekijän kanssa. Tarkistuslista sisältää jäsennellyn luettelon perehdyttämisessä esille 
otettavia asioita perehdytyksen suunnittelun ja toiminnan tueksi. Perehdytyslista on laadittu vakituisille työn-
tekijöille, lyhytaikaisille sijaisille ja opiskelijoille.  
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Vakinaiseen työsuhteeseen tulevan henkilön perehdyttämisessä käsitellään laajemmin työtehtävän linkitty-
mistä muihin toimintoihin ja kaikki perehdyttämisen tarkistuslistassa olevat asiat käydään läpi riittävällä laa-
juudella. Perehdytyksestä tehdään kirjaukset perehdytyslomakkeisiin ja tarkistuslistaan tehdään tarvitta-
essa lisäyksiä. Tarvittaessa töihin kutsuttavien ja hyvin lyhyitä sijaisuuksia tekevien työntekijöiden pereh-
dyttämisohjelmaan sisällytetään välttämättömät työsuhdeasiat ja tiivistetty työnopastus sekä turvallisuus-
asiat. Ensimmäinen työvuoro pyritään järjestämään Villa Joutsenessa siten, että se on iltavuoro ja pereh-
dytykseen rauhoitetaan aikaa klo 13-15 välillä. Työsuhteen keston pidentyessä perehdytykseen lisätään 
yritystietoutta ja työnopastuksessa käsitellään tehtävää jo laajemmin osana kokonaisuutta.  
 
Uuden työntekijän perehdytyksen toteuttaa ryhmäkodin perehdytysvastaava tai hänelle nimetään työkave-
reista perehdyttäjä. Aloittava työntekijä tekee nimetyn perehdyttäjän kanssa ensimmäiset työvuoronsa. Pe-
rehdytyksen osa-alueet on jaettu henkilökunnan kesken niin, että esimerkiksi lääkehoidosta vastaava sai-
raanhoitaja perehdyttää uuden hoitajan lääkehoidon käytäntöihin. Perehdytykseen osallistuu koko työyh-
teisö ja usein tarkoituksenmukaisinta onkin, että varsinaisen työtehtävien opastamisen tekevät työtoverit. 
Yksikön johtaja vastaa siitä, että perehdytyksessä on käytettävissä riittävästi materiaalia ja käytettävä tieto 
on ajan tasalla. Lisäksi yksikön johtaja käy työntekijöiden kanssa perehdytyskeskusteluja ja arvioi perehdy-
tyksen onnistumista yhdessä työntekijän kanssa.  
 
Perehdyttäminen alkaa, kun yksikön johtaja käy uuden työntekijän kanssa perehdyttämisen aloittamiskes-
kustelun ja alkaa täyttää hänen kanssaan perehdyttämisohjelmaa/tarkistuslistaa. Työhöntuloperehdyttämi-
nen 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 kirjalli-
sen palautteen perehdytyksestä. 
 
Kun uusi työntekijä perehdytetään, käydään seuraavat dokumentit käydä hänen kanssaan läpi: 

• Perehdytyksen tarkistuslista/perehdytysohjelma 

• Vaitiolovelvollisuus ja salassapitolomake sekä tietosuojaohjeistus 

• Villa Joutsenen toimitilat ja arjen käytännöt 

• Domacare -asiakastietojärjestelmä 

• Henkilökunnan toimenkuvat 

• Kodin työvuorokohtaiset toimenkuvat 

• Muut erillisen perehdytysohjelmat edellyttämät asiat, mm. pelastussuunnitelma 

 
Perehdyttäminen on vastavuoroinen prosessi, jossa perehtyjän tulee olla aktiivisesti mukana. Vastuu pe-
rehdyttämisen onnistumisesta on myös uuteen tilanteeseen tulevalla työntekijällä itsellään - oma aktiivisuus 
on avainasemassa. Perehtyjälle opastetaan miten hän voi oma-aloitteisesti hakea materiaalia ja tietoa. Pe-
rehtyvä työntekijä kuittaa esimiehelleen, että on omaksunut riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi ja on 
itse vastuussa lisätiedon hankkimisesta.  
 
Perehdyttäjä 

• opastaa 

• kertaa 

• tarkistaa oppimisen 
 
. Perehtyjä 

• ottaa selvää asioista 

• kysyy, ellei tiedä 

• seuraa omaa oppimistaan 
 
 
Täytetty ja allekirjoitettu perehdytyksen tarkistuslista/perehdytysohjelma skannataan työntekijän tietoihin 
henkilötietojärjestelmään.  
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a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, 
asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan? 
 
Villa Joutsenessa uusi työntekijä perehtyy ja allekirjoittaa jo työsopimuksen teon yhteydessä henkilökohtai-
sen salassapito- ja turvallisuuslomakkeen. Jokaiselle uudelle työntekijälle nimetään perehdytyksestä vas-
tuussa olevat työntekijät ja perehdytykseen osallistuu koko työyhteisö. Uuden työntekijän perehdytysohjel-
massa käydään kaikki työtehtävään liittyvät osa-alueet läpi. Perehdytystä varten käytössä on perehdytys-
lista, johon perehdytys dokumentoidaan ja perehdytyksestä tehdään kirjaukset perehdytyslistaan.  
 
Opiskelijoille on oma perehdytysohjelma, jossa käydään läpi yksikön käytännöt, toiminta, toimintatavat, pe-
lastussuunnitelmat ja tiivistetty työnopastus. Opiskelijan perehdytyksestä vastaa opiskelijan nimetty ohjaaja.  
 

Perehdytyslomakkeet löytyvät: 
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTar-
getListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakir-
jat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllI-
tems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F03%20ORGANISAA-
TIO%20JA%20VASTUUT%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6n%20perehdytys  
 
Tietosuojaohjeistus löytyy: 
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTar-
getListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakir-
jat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllI-
tems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F11%20TURVALLI-
SUUSOHJEISTUS%2FTietosuoja-%20ja%20tietoturvallisuus  
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Henkilöstön osaamis- ja koulutusstrategia 
Menestyminen muuttuvassa maailmassa edellyttää jatkuvaa oppimista sekä työntekijän että yrityksen nä-
kökulmasta. Osaamisen hallinta on erittäin tärkeä kilpailuetu. Nopeus ja oikea ajoitus ovat kriittisiä tekijöitä 
osaamisen kehittämisessä. Osaamisen hallinta tarkoittaa osaamisen kehittämisen lisäksi sellaisten toimin-
tatapojen 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 jakami-
sen sekä yhdessä oppimisen. Onnistuminen edellyttää tavoitteellista osaamisen johtamista, jossa jokaisella 
työntekijällä on vastuu omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestä. 
 
 

Tulos- ja tavoitekeskustelu 
Tulos- ja tavoitekeskustelut käydään vuosittain alkuvuoden aikana. Keskustelun tavoitteena on arvioida 
edellisen kauden suoriutumista ja tavoitteiden toteutumista sekä sopia tulevan vuoden tavoitteet. On erityi-
sen tärkeätä, että jokainen työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan, että hän saa palautetta suorituksistaan 
ja että hän tietää, miten hyvistä suorituksista palkitaan.  
 
Uusien työntekijöiden kohdalla kehityskeskustelu ja siihen liittyvä henkilökohtainen kehittämissuunnitelma 
käydään perehdytysprosessin jatkumona noin kuuden kuukauden kuluttua työn aloittamisesta. Tämän jäl-
keen osaamista arvioidaan normaalin prosessin mukaisesti. Kehityskeskustelun perusteella laaditaan osaa-
jan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.  
 
 
Koulutusohjelmat ja koulutuskalenteri 
Elbit Skillsin koulutuskalenteriin on koottu tietoa Mehiläisen valtakunnallisista koulutuksista ja yhteistyö-
kumppaneiden järjestämistä koulutuksista. Villa Joutsenessa on lisäksi oma koulutussuunnitelma, joka on 
suunniteltu työpaikkaselvityksen, riskien kartoituksen, kehityskeskustelujen sekä palautekyselyn pohjalta. 
Koulutusohjelmaan vaikuttaa myös se, millaista osaamista kodissa tarvitaan. Tavoite on, että jokaisella 

https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F03%20ORGANISAATIO%20JA%20VASTUUT%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6n%20perehdytys
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F03%20ORGANISAATIO%20JA%20VASTUUT%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6n%20perehdytys
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F03%20ORGANISAATIO%20JA%20VASTUUT%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6n%20perehdytys
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F03%20ORGANISAATIO%20JA%20VASTUUT%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6n%20perehdytys
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F03%20ORGANISAATIO%20JA%20VASTUUT%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6n%20perehdytys
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F11%20TURVALLISUUSOHJEISTUS%2FTietosuoja-%20ja%20tietoturvallisuus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F11%20TURVALLISUUSOHJEISTUS%2FTietosuoja-%20ja%20tietoturvallisuus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F11%20TURVALLISUUSOHJEISTUS%2FTietosuoja-%20ja%20tietoturvallisuus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F11%20TURVALLISUUSOHJEISTUS%2FTietosuoja-%20ja%20tietoturvallisuus
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F11%20TURVALLISUUSOHJEISTUS%2FTietosuoja-%20ja%20tietoturvallisuus
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työntekijällä on vähintään kolme täydennyskoulutuspäivää vuodessa, mutta koulutuspäivien määrä voi vaih-
della, jos esimerkiksi suunnitteilla on jokin pitempi kestoinen koulutus. Koulutuspäivät suunnitellaan ja kir-
jataan työvuorosuunnitteluohjemaan ja yksikön johtaja seuraa koulutusten suunniteltua toteutumista.  
 
 
Henkilöstön kehittämissuunnitelma 
Kaikki kehittäminen Mehiläisessä pohjautuu asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin sekä korkealaatuisiin pal-
veluihin, joita asiakkaille halutaan tuottaa. Osana Villa Joutsenen toimintasuunnitelmaa laaditaan vuosittain 
henkilöstön kehittämissuunnitelma, joka pohjautuu henkilöstökompassiin, tuloskeskusteluihin ja kodin toi-
minnan kehittämisen painopistealueisiin. 
 
 
Työhyvinvointiohjelma 
Mehiläisen Työhyvinvointiohjelma kattaa konsernin kaikki yksiköt. Ohjelma toimii viitekehyksenä ja perus-
linjauksena toimipaikkakohtaisille työhyvinvointisuunnitelmille, jotka sisältyvät kunkin tulosyksikön tuloskort-
teihin. Työhyvinvointiohjelma kohdistuu henkilöstön työkykyyn, hyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä työ-
ympäristöön ja työsuojeluun.  
 
Villa Joutsenessa työhyvinvoinnin edistäminen suunnitellaan työpaikkaselvityksen, riskien kartoituksen, ke-
hityskeskustelujen sekä palautekyselyn pohjalta. Kodissa toimii henkilöstöstä koottu työhyvinvointiryhmä 
(Tyhy-ryhmä), joka kerää työntekijöiden ajatuksia ja ideoita työhyvinvoinnin edistämiseksi ja suunnittelee 
toimintaa työhyvinvoinnin näkökulmasta käsin. Tyhy-ryhmä laatii vuosittain työhyvinvointisuunnitelman yk-
sikön johtajan johdolla.  
 

Toimitilat 

Villa Joutsen toimii vuonna 2018 valmistuneessa, nykyiseen käyttötarkoitukseen saneeratussa rakennuk-
sessa. Kodin tilat sijaitsevat neljässä kerroksessa. Asukashuoneita on yhteensä 84, joista 77 on tehoste-
tussa palveluasumisessa ja 7 palveluasumisessa. Jokaisessa asukashuoneessa on oma wc/kylpyhuone. 
Asukkaat voivat sisustaa huoneensa läheisten avustuksella omilla tavaroillaan ja huonekaluillaan. Asukas-
huoneen ovi on lukittavissa asukkaan niin halutessa. Jos asukkaalla ei ole läheisiä, auttaa henkilökunta 
tarvittaessa huoneen sisustamisessa. Kodin kaikki tilat ovat esteettömiä.  

  

0-kerroksessa on seitsemän (7) palveluasuntoa, jotka ovat kooltaan 25 m2 - 32 m2 sisältäen pienkeittiön ja 
wc/ kylpyhuoneen. Asukkailla on lisäksi oma oleskelutila, jossa on myös pienkeittiö. Kerrokseen on oma 
sisäänkäynti. 0-kerroksessa sijaitsevat palvelukodin kaksi erillistä saunatilaa pesu- ja pukuhuoneineen. 0-
kerroksessa on myös pesula sekä henkilökunnan pukeutumistilat suihku- ja wc-tiloineen. Kerroksessa on 
lisäksi varastotiloja.  
 
1. kerroksessa sijaitsevat kodin sisääntuloaula sekä pääsisäänkäynti. Kerroksessa on yhteensä 22 tehos-
tetun palveluasumisen asukashuonetta, joista kolme (3) on tarkoitettu kahdelle henkilölle. Nämä huoneet 
ovat kooltaan 29 m2, 32 m2 ja 34 m2 sisältäen wc/ kylpyhuoneen. Yhden hengen huoneiden koko on wc/ 
kylpyhuone mukaan lukien 20 m2 – 28 m2. Kerroksessa on lisäksi kaksi keittiö-/ruokailutilaa ja useampia 
pieniä oleskelutiloja. Kerroksessa on myös iso ravintola/ kahvilatila ja siihen liittyen keittiö, astianpesutila, 
toimisto sekä kaksi varastoa hoitotarvikkeita varten, siivouskomero ja wc-tilat asukkaille. Ryhmäkotien yh-
teiskäytössä ovat lisäksi lääkehuone, monitoimitila harrastetoimintaan, palvelutila parturi-kampaajan, jalka-
hoitajan ja fysioterapeutin palveluja varten. Lisäksi 1. kerroksessa sijaitsevat johtajan toimisto, neuvottelu-
huone, siivouskeskus sekä henkilökunnan wc:t ja varastotiloja.  
  
2. ja 3. kerros ovat pohjaratkaisultaan lähes identtiset. Tehostetun palveluasumisen asukashuoneita on toi-
sessa kerroksessa 28 ja kolmannessa kerroksessa 27. Kummassakin kerroksessa kaikki huoneet ovat yh-
den hengen huoneita kooltaan 21 m2 – 25 m2 sisältäen wc/ kylpyhuoneen. Kerroksen keskellä sijaitsevat 
yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat.  Ruokailutilojen vieressä on kotikeittiö. Kerroksen yhteiskäytössä on oles-
kelutiloja sekä pieni monitoimitila. Lisäksi kerroksessa on siivouskomero/pyykkihuoltotila ja henkilökunnan 
wc sekä varastotila. 3. kerroksessa on lisäksi yhteiskäytössä tilava pesuhuone, johon mahtuu suihkusänky.  
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Tilojen käytön periaatteet 

Tilat on suunniteltu palvelemaan asukkaan tarpeen mukaista hoitoa ja huolenpitoa, toimintakykyä ylläpitä-
vää ja edistävää toimintaa, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalveluja sekä edistämään osalli-
suutta ja sosiaalista kanssakäymistä. Tupakoivalle asukkaalle järjestetään tarvittaessa paloturvallinen tu-
pakointipaikka piha-alueelta. 
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Villa Joutsenessa on oma siivoussuunnitelma, jonka on laatinut siivouspalveluiden tuottaja Lassila & Ti-
kanoja Oy. Siivoussuunnitelmasta löytyy maininnat käytettävistä aineista, siivousaikatauluista sekä toimin-
taohjeet siivouksen suorittamiseen. Asukashuoneet siivotaan pääsääntöisesti kerran viikossa ja aina tar-
peen mukaan. Asukashuoneiden suursiivous tehdään vähintään kerran vuodessa ja aina ennen kuin uusi 
asukas muuttaa huoneeseen. 
 
Pesulapalvelut tuottaa Vistan Pesula Oy. Hoitajat tekevät ylläpitosiivousta ja kaikki työntekijät osallistuvat 
yleisen siisteyden ja viihtyisyyden ylläpitämiseen sekä pyykkihuoltoon. Asukkaiden omat vaatteet pestään 
ryhmäkodeissa päivittäin. Ensisijaisesti asukas ja/tai läheinen huolehtivat tekstiilien nimikoinnista, jotta ne 
eivät häviä pyykissä. Tarvittaessa henkilökunta avustaa nimikoinnissa. Pyykit pestään omissa pesupus-
seissa. Asukas vastaa itse tekstiiliensä vaatimista erikoispesusta ja itse tuomiensa sisustustekstiilien, kuten 
esimerkiksi mattojen, verhojen ja liinojen, pesusta. 
 
Villa Joutsenen jätehuoltosuunnitelmassa on määritelty vastuut, tehtävät ja toimintaperiaatteet jätteiden 
synnyn ehkäisyyn sekä jätteiden lajitteluun (sekajäte, kartonki- ja paperisäiliöt sekä bio, lasi- ja metallijäte).  
 

Teknologiset ratkaisut  

Villa Joutsenessa kaikki asukkaiden hoitoon tai tarkkailuun välittömästi tai välillisesti käytettävät laitteet on 
kirjattu toimipistekohtaiseen laiterekisteriin. Rekisterissä on ajantasainen tieto laitteen huolto-, kalibrointi- ja 
validointihistoriasta sekä laitteen tunnistetiedot. Laitteet huolletaan ja kalibroidaan laitetoimittajan suositus-
ten mukaisesti ja/tai vähintään vuosittain.   
 
Villa Joutsenessa on käytössä 9Solutions -paikantava hoitajakutsujärjestelmä. Ohjelman järjestäjä seuraa 
järjestelmän toimivuutta 24h/vrk ja hälyttää välittömästi, jos järjestelmässä havaitaan toimintahäiriö. Myös 
yksittäisen rannekkeen patterin heikkeneminen aiheuttaa hälytyksen, ja työntekijät testaavat rannekkeen 
toimivuuden antaessaan sen asukkaalle. Hälytykset tulevat hoitajien matkapuhelimiin, jotka ovat aina hoi-
tajien hallussa. Vuorossa vastaavana hoitajana toimiva varmistaa vuoron alussa, että puhelimet ovat toi-
mintakuntoisia ja hoitajien hallussa. Vuoron vaihtuessa tai hoitajan poistuessa ryhmäkodista hoitaja ojentaa 
puhelimen seuraavan vuoroon tulevalle hoitajalle tai toiselle työvuorossa olevalle hoitajalle. Yövuoron ai-
kana matkapuhelimet ladataan niin, että yöhoitajalla on puhelin kuitenkin aina hallussa. Jokainen hälytyksen 
vastaanottanut hoitaja on velvollinen tarkastamaan, että hälytykseen on reagoitu.  
 
Villa Joutsenessa ryhmäkodeissa ovet sekä hissit ovat lukittuna ja kulku ovista tapahtuu kulkuavaimilla. 
Koko kiinteistö on lisäksi varustettu sprinkleri- ja automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä. 
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

Villa Joutsenessa kaikki asukkaiden hoitoon tai tarkkailuun välittömästi tai välillisesti käytettävät laitteet on 
kirjattu toimipistekohtaiseen laiterekisteriin. Asukkaiden hoidossa ja tarkkailussa käytettävät laitteet huolle-
taan laitetoimittajan suositusten mukaisesti ja/tai vähintään vuosittain 
 
Yksikössä on käytössä seuraavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet:  

• Sähkökäyttöiset hoivasängyt ja keskiriskin painehaavapatjat 

• Tukikaiteet 

• Liukulatoja ja liukulakanoita 

• Kaksi nosto/talutusvyötä 

• Kääntölevy nousutuella 

• Wc-korokkeet 

• Kaksi geriatrista tuolia 
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• Kaksi henkilönostinta liinoineen 

• Asentohoitotyynyjä 

• Kaksi kallistettavaa suihkutuolia sekä suihkulaveri  

• Kolme verenpainemittaria 

• Kolme verensokerimittaria 

• Kolme kuumemittaria 

• Istumavaaka ja vaaka 

• Ulkoilupyörätuoli 

• CRP-pikamittauslaite, INR-pikamittauslaite 

• Stetoskooppi 
 
Kodin yhteisten laitteiden ja tarvikkeiden hankinnasta vastaa yksikön johtaja. Laitehankinnat ovat tarpeen-
mukaiset, mutta niissä huomioidaan myös tilaajan sopimuksen edellyttämät laitevaatimukset. Villa Joutse-
nessa on laitevastaava, joka ylläpitää laiterekisteriä. Jokainen työntekijä perehdytetään laitteiden käyttöön 
ja perehdytys kirjataan henkilökohtaiseen perehdytysohjelmaan. Laitteiden käyttöohjeet ovat helposti saa-
tavilla ja niitä noudatetaan. Laitehuollot on keskitetty Haltija Oy:lle, joka pitää niistä huoltorekisteriä. 
 
Laiteturvallisuus on paitsi laitteiden turvallisuutta myös niiden käyttöön liittyvää turvallisuutta. Yksikön joh-
taja vastaa yhteistyössä laitevastaavan kanssa siitä, että henkilöstö on saanut laitteiden käyttökoulutusta ja 
käyttöturvallisuusohjeet ovat saatavilla ja niitä noudatetaan. Laitteisiin perehtyminen dokumentoidaan hen-
kilökohtaiseen perehdytysohjelmaan. 
 
 

Villa Joutsenessa terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanteissa tehdään ilmoitus Valviran 
määräyksessä 4/2010 annettujen ohjeiden mukaisesti.  
 
Ilmoitettava vaaratilanne  
Ilmoitettava vaaratilanne on terveydenhuollon laitteeseen tai tarvikkeeseen liittyvä tilanne, joka on johtanut 
tai olisi voinut johtaa potilaan, laitteen käyttäjän tai muun henkilön terveyden vaarantumiseen ja joka johtuu 
laitteen  

• ominaisuuksista   

• suorituskyvyn poikkeamista tai häiriöistä  

• riittämättömästä merkinnästä  

• riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta 

• käytöstä  
 
 
Ilmoittaminen ja ilmoittamisen määräajat sekä muut käytännöt 
Työntekijä, joka havaitsee vaaran, tekee ilmoituksen Valviralle ensisijaisesti sähköisesti: 
https://tlt.valvira.fi/tltvaara/index.html.  
 
Mikäli tämä ei onnistu, ilmoitus tehdään kirjallisesti erillisellä Valviran lomakkeella ja lomake toimitetaan 
Valviraan. Kiireellisissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä ensin puhelimitse 0295 209 111.  
Ilmoitus Valviraan tulee tehdä mahdollisimman pian:  
 

• vakavassa tilanteessa 10 vuorokauden kuluessa  

• läheltä piti -tilanteessa 30 vuorokauden kuluessa 
 

Työntekijä tekee tapahtuneesta ilmoituksen myös HaiPro-järjestelmään ja tapahtuneesta raportoidaan lai-
tevalmistajan edustajalle. Vaaratilanteen aiheuttanut laite tai tarvike on säilytettävä sellaisenaan jatkotutki-
muksia varten. Laitetta ei saa korjata ilman valmistajan lupaa. HaiPro-ilmoitus käsitellään kodissa sovitun 
käytännön mukaisesti.  
 

https://tlt.valvira.fi/tltvaara/index.html
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Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinta, käytön ohjaus ja huollon asi-
anmukainen toteutus? 

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 apuväli-
neet luovutetaan henkilölle käyttöön lääkinnällisen kuntoutuksena asukkaan kotikunnasta.  
 
Apuvälinetarve arvioidaan fysioterapeutin, hoitajien, asukkaan sekä läheisten kanssa ja siitä tiedotetaan 
yksikön apuvälinevastaavaa, joka hoitaa asian apuvälinelainaamon kanssa. Hän auttaa ja opastaa tarvitta-
essa omaisia ja läheisiä. Käytön opastusta saadaan apuvälineitä toimittavalta taholta. Lääkinnällisen kun-
toutuksen apuvälineyksikkö vastaa luovuttamiensa apuvälineiden huollosta ja korjauksesta. Omahoitaja 
huolehtii tarvittaessa apuvälineen huolloista ja korjauksista yhteistyössä apuvälineyksikön ja läheisen 
kanssa. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Yksikön johtaja Satu Lamminsalo, puh. 040 673 8168, satu.lamminsalo@mehilainen.fi  
 

 

8. ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY 

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä henkilötietoja. Sosiaali-
huollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta 
ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tie-
dot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin 
sosiaalihuollon asiakastiedot.  
 
Villa Joutsenessa on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä DomaCare, johon kaikki asiakastiedot kir-
jataan ja tallennetaan. Palvelimet on varmuuskopioitu ja palosuojattu. Työntekijät saavat DomaCare-asia-
kastietojärjestelmän tunnukset yksikön johtajalta, kun hänellä on voimassa oleva työsuhde yksikössä. Käyt-
töoikeuden saanti edellyttää tietosuoja- ja salassapitosopimuksen allekirjoittamista sekä tietosuojatentin 
suorittamista. Jokainen työntekijä käyttää Domacare-asiakastietojärjestelmää omilla henkilökohtaisilla tun-
nuksillaan. Käyttäjätunnuksiin kirjataan aina työntekijän nimi ja tehtävänimike, joka tallentuu kaikkiin ko. 
käyttäjätunnuksilla tehtyihin kirjauksiin toimien sähköisenä allekirjoituksena. Yksikön johtaja vastaa käyttö-
oikeuksien mitätöinnistä työntekijän lähtiessä pois.  
 
Sähköisten asiakastietojen tietosuojaa on kuvattu Mehiläisen tietosuojaohjeessa. Jokainen käyttäjä kirjau-
tuu ulos tietokoneelta, kun poistuu koneen äärestä. Paperiset asiakasasiakirjat, joita tarvitaan päivittäisessä 
käytössä, säilytetään lukitussa kaapissa. Turvapostia käytetään silloin, kun välitetään asiakastietoja tai 
muita henkilöä koskevia tietoja sisältäviä dokumentteja tai viestejä tilaajalle tai muulle taholle sähköpostitse.  
Villa Joutseneen on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun 
lain (159/2007) 19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä suun-
nitelma. Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palve-
lunantaja havaitsee järjestelmässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos 
poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on il-
moitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. 
 

Villa Joutsenen asiakasrekisteristä vastaavana henkilönä toimii toimintayksikön luvasta vastaava yksikön 
johtaja. Kuntasopimukseen perustuvan palveluasumisen asiakastiedot ja palvelusetelillä hankittavien pal-
veluiden asiakastiedot ovat tästä poiketen pääsääntöisesti sopimuskunnan omistamia ja kunta ohjeistaa ja 
vastaa myös tietojen hallinnoinnista sekä niiden luovuttamisesta. Asiakasrekisteriin merkityllä henkilöllä on 
oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti, siihen tarkoitetulla lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna 
pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen pää-
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tös kieltäytymisestä ja sen perusteista. Palvelun päätyttyä asukkaan asiakirjat toimitetaan palvelusopimuk-
sissa tai saaduissa ohjeissa kuvatulla tavalla asukkaan sijoittaneen viranomaisen haltuun. Muu aineisto 
hävitettään tietosuojajätteen mukana.  
 

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

Tietosuojan toteutus on kuvattu Mehiläisen laadunhallintaan tietoturvaosiossa. Mehiläisen it-vastuut ja val-
tuudet on määritelty tietoturvastrategiassa. Kaikkien työntekijöiden työsopimukseen liittyy salassapitositou-
mus. 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. Tietoturvapo-
litiikan noudattaminen on jokaisen työntekijän velvollisuus ja on esimiesten vastuulla huolehtia siitä, että 
työntekijät ymmärtävät tietoturvan tärkeyden. Tietoturvapolitiikan rikkomukset käsitellään tietoturvallisuuden 
ohjausryhmässä. 
  
Asiakastietosuojaominaisuudet ovat määräysten ja suositusten mukaiset. Toimintayksikön vastuuhenkilö 
on nimetty asiakasrekisteristä vastaavaksi. Hoitosuhteen alussa pyydetään tarvittavat luvat tietojen luovu-
tukseen ja ne kirjataan asiakastietojärjestelmään. Tietojen rekisteröinnistä kerrotaan suullisesti asiakaspal-
velutilanteessa ja asukkaan tullessa hoitoon. Kirjallinen informaatio siitä, että tietoja rekisteröidään järjes-
telmään, annetaan asiakaspalvelun alkamisen yhteydessä käytettävillä lomakkeilla. Samassa yhteydessä 
asukasta informoidaan rekisteriselosteesta. Järjestelmä sijaitsee yksikön palvelintasolla. Sitä käytetään pal-
velimella olevilta työasemilta. Palvelimen tietoturva on hoidettu organisaatiotasolla varmuustallentein.  
 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Käyt-
töoikeuden saaminen järjestelmään edellyttää kirjallista vaitiolositoumusta. Vaitiolovelvollisuus jatkuu pal-
velussuhteen päätyttyä. Henkilökunnan perehdyttämisohjelmassa varmistetaan tietosuoja-asioiden osaa-
minen ja hallinta. Siinä on eritelty perehdytettävät asiat, jotka tulee läpi käydä. Työntekijät suorittavat 
Moodle-kurssina tietosuojatentin. Tietosuojakäytännön ja vaitiolovelvollisuus selvitetään työntekijälle työso-
pimusta allekirjoitettaessa ja se kirjataan henkilöstönhallinta järjestelmään. Yksikön tietosuojakäytännöt on 
kuvattu tietosuojaselosteessa, joka on omavalvontasuunnitelman liitteenä. 
 

Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä:  
www.tietosuoja.fi  
 
Mehiläisen hoivapalveluiden tietosuojaseloste: 

https://www.mehilainen.fi/rekisteriseloste/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste 

 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asia-
kirja hallintoon: 
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakir-
jat.pdf  
 
 
Ohje salatun sähköpostin käyttöön:   
https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/tietohallinto/_layouts/15/Doc.aspx?sour-
cedoc=%7B5DAE9811-BF41-49C4-A313-994EB71983CA%7D&file=Sala-
tun%20s%C3%A4hk%C3%B6postin%20l%C3%A4hett%C3%A4minen.docx&action=default&mobileredi-
rect=true&DefaultItemOpen=1   
 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liit-
tyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvä perehdytysohjeistus sekä käytännöt löytyvät sähköisestä 
toiminnanohjausjärjestelmästä. Ne ovat osa työntekijän perehdytysohjelmaa. Moodlessa on koko henkilös-
tölle pakollinen tietosuojakoulutus ja tentti, jotka jokaisen rekrytoidun tulee suorittaa hyväksytyksi ensim-
mäisen kuukauden aikana.  
 

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

Eteisaulan pöydällä olevassa kansiossa, omavalvontasuunnitelman liitteenä. 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

 Kim Klemetti, kim.klemetti@mehilainen.fi  

 

9. YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaa-
vien toimenpiteiden toteuttamisesta 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asukasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri 
lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistar-
peet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. Yksikössä 
käsitellään viikoittain viikko- ja tiimipalavereissa saadut palautteet sekä Haiprot, joiden pohjalta toimintaa 
kehitetään. Kuukausittain päivittyvä laatuindeksi ohjaa yksikön toiminnan kehittämistä. Laatuindeksi muo-
dostuu toiminnan ja hoivan eri osa-alueista ja siihen kerätään asukkaiden, läheisten ja työntekijöiden koke-
mukset sähköisellä kyselyllä. 
 
Kattava riskienarviointi tehdään henkilöstön kanssa vuosittain. Sen lisäksi tapahtumat, jotka eivät kuulu ta-
vanomaiseen hyvin sujuvaan ja laadukkaaseen toimintaan, kirjataan sähköiseen HaiPro-haittatapahtuma-
ohjelmaan. Ilmoitus tehdään myös virheellisestä menettelytavasta tai asukasturvallisuuden vaarantavasta 
läheltä piti –tilanteesta kuten aikomuksesta antaa väärä lääke, jaettu lääkkeet väärin, asukkaan kaatumi-
sesta, laitteen toimimattomuudesta tai toiminta- ja/tai työohjeiden vastaisesta toiminnasta. 
 
Mehiläisen toimintatapaan kuuluu laadun jatkuva seuranta ja kehittäminen. Mikään prosessi ei ole koskaan 
täysin virheetön ja inhimillisessä toiminnassa tapahtuu myös virheitä. Olennaista on, että tietoa kerätään, 
siihen reagoidaan ja organisaatiolla on yrityskulttuuri, joka pyrkii jatkuvaan kehittymiseen. Villa Joutsenen 
kehittymisen osa-alueet ovat tällä hetkellä yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki sekä yhteisöllisyys ja osallisuus.  
 

 
 

10. OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

Espoo 4.3.2020 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
Satu Lamminsalo 

 
 
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 tur-
vallisuusasiantuntijoille 
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf  
 
STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 
-http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf  
 
STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

mailto:kim.klemetti@mehilainen.fi
http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf
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http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf  
 
STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten asumispalve-
luiden 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  
 
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tietosuoja.fi/material/at-
tachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 
Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf  
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