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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA
1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palveluntuottaja
Nimi: Mehiläinen Oy
Palveluntuottajan Y-tunnus:
1927556-5
Toimintayksikön nimi
Ykköskoti Aurinkorinne
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen
Vantaa
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä
Vaativa tehostettu palveluasuminen; mielenterveys- ja päihdekuntoutujat; 26
Toimintayksikön katuosoite
Louhelantie 10
Postinumero
01600

Postitoimipaikka
Vantaa

Toimintayksikön vastaava esimies

Puhelin
040-6287984

Niina Nieminen
Sähköposti
niina.nieminen@mehilainen.fi
Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt)
Valtakunnallinen lupa 30.12.2011
Palvelu, johon lupa on myönnetty
Vaativa tehostettu palveluasuminen
Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
Asiakastietojärjestelmän ylläpito ja tuki: Invian Oy
Kiinteistöhuolto: RTK-palvelu Oy
Vartiointipalvelut: Avarn Security,
Pesulapalvelut; liinavaatteet ja pyyhkeet: Lindström Oy:n tytäryhtiö Comforta Oy
Turvahälytysjärjestelmä: Hoitajakutsu.fi
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2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Ykköskoti Aurinkorinteen toiminta-ajatus
Ykköskoti Aurinkorinne tarjoaa ympärivuorokautista vaativaa tehostettua palveluasumista mielenterveyskuntoutujille.
Yksikkömme soveltuu myös vaikeasti oireileville asukkaille, jotka sairauden, vamman tai käyttäytymisen ongelmien
vuoksi tarvitsevat tehostettua ympärivuorokautista hoivaa, tukea, ohjausta ja valvontaa
Ykköskoti Aurinkorinteessä tuemme asukkaiden kuntoutumista yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaisesti.
Asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia pyrimme tukemaan säännöllisin yhteisin foorumein, joissa
yksikön toimintaa kehitetään ja arvioidaan koko yhteisön voimin. Asukkaita kannustetaan vastuunottoon ja
osallisuuteen omien vahvuuksien, kykyjen ja voinnin mukaan.
Kaikki toimintamme on asukaslähtöisesti suunniteltua ja tavoitteellista. Aurinkorinteessä järjestetään monipuolisesti
aktivoivaa tekemistä asukkaan toiveiden, tavoitteiden ja toimintakyvyn mukaisesti yhteisökuntoutuksen periaatteita
noudattaen. Aurinkorinteen viikko-ohjelmaan sisältyy: ”Aamutreffit” päivittäin, yhteisökokous viikoittain, toiminnallisia
ryhmiä (ruoanlaitto, musiikki, liikunta), sosiaalista toimintakykyä ja arjenhallintataitoja vahvistavia ryhmiä sekä
Louhelan yksiköiden yhteiset kannuste-, harraste- ja virkistysryhmät.
Vastuu
Ykköskoti Aurinkorinteessä osallistumme viikko-ohjelmaan, pidämme kiinni aikatauluistamme ja huolehdimme
vastuualueistamme. Tuemme ja autamme toisiamme sekä pidämme yhdessä huolta ympäristöstämme.
Turvallisuus
Turvallisuutta edistää päihteettömyys. Tämä tarkoittaa ettei Ykköskoti Aurinkorinteessä olla päihtyneenä, eikä
säilytetä alkoholia, huumeita tai lääkkeitä. Henkilökunta huolehtii lääkehoidon toteutumisesta ja asukkaiden lääkkeet
ovat lukistussa kaapissa lääkehuoneessa. Henkilökunta voi turvallisuussyistä tarvittaessa tarkistaa asukkaan huoneen
asukkaan läsnä ollessa, puhalluttaa tai tehdä huumeseulan. Asukas luovuttaa henkilökunnalle esineet, jotka ovat
vaaraksi itselle tai muille. Pummiminen ei ole sallittua. Jokainen ostaa tarvittavat asiat omilla rahoillaan. Lainaaminen
tapahtuu omalla vastuulla.
Yhdessä sopiminen
Yhteisökokouksessa päätämme ykköskoti Aurinkorinteen yhteisistä asioista keskustelemalla. Jokainen osallistuu
kokoukseen.
Vierailuaika klo 10-19 välisenä aikana.
Hiljaisuus on klo 22-07 välisenä aikana.
Mehiläisen arvot ja toimintaperiaatteet
Mehiläisen toimintaa ohjaavat arvot, jotka muodostuvat neljästä arvoparista:
Tieto ja Taito







Mehiläinen on vahvasti sitoutunut korkeaan ammatilliseen osaamiseen. Henkilöstön osaamisesta ja
ammattitaidosta huolehtiminen alkaa rekrytointiprosessista ja jatkuen henkilöstön kouluttamiseen,
kehittymiseen ja säännölliseen osaamisen ja kehitystarpeiden arviointiin, esimiestyön ja johtamisen
kehittämistä unohtamatta.
Mehiläisen mielenterveys- ja vammaispalveluissa sovelletaan toimiviksi koettuja ja tutkittuja menetelmiä.
Mehiläisen yksiköissä toiminnanohjausjärjestelmä, Mehiläisen mielenterveystyö ja vammaispalvelut on
sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9000:1 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14000:1 mukaisesti. Laadun arviointi ja
kehittäminen on jatkuvaa.
Aurinkorinteessä työskentelee nimikesuojattu moniammatillinen henkilökunta, joka on sitoutunut osallistumaan
Mehiläinen Oy:n tarjoamiin koulutuksiin. Työntekijät kouluttavat itseään aktiivisesti myös työn ulkopuolella ja
perehtyvät ammattilliseen kirjallisuuteen.
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Välittäminen ja Vastuunotto


Huolehdimme ja vastaamme siitä, että palvelumme toteutuvat siten, kun olemme sopineet. Hoiva- ja
kuntoutusprosessien kulkua ja etenemistä arvioidaan säännöllisesti ja kuntoutus toteutuu suunnitelmallisesti.
Hoivan ja kuntoutuksen toteutus ja asiakkaan vointi ja toimintakyvyn muutokset dokumentoidaan ja
muutoksista tiedotetaan aktiivisesti. Kannustamme asukkaitamme vastuun ottamiseen omasta elämästään ja
toiminnastaan ja rohkaisemme mahdollisimman suureen omatoimisuuteen.



Aurinkorinteessä kuntouttavaa työtä ohjaa kuntoutussuunnitelma, joka laaditaan jokaiselle asukkaalle
yksilöllisesti ottaen huomioon asukkaan vahvuudet ja haasteet. Kohtelemme kaikkia asukkaitamme
samanarvoisesti heitä kuunnellen ja yksilöllistä tukea antaen. Dokumentoimme päivittäin Domacareen
raporttimerkinnöin, teemme kerran kuussa kuukausiyhteenvedon ja kaksi kertaa vuodessa uuden
kuntoutussuunnitelman. 4 kuukauden välein teemme tarkistuksen niihin. Teemme työtä kestävän kehityksen
mukaisesti.

Kumppanuus ja yrittäjyys



Toimintamme rakentuu yhteistyölle niin palvelun tilaajan, kuntoutujien kuin heidän läheistensä kanssa.
Palveluita suunnitellaan ja kehitetään yhdessä tilaajan kanssa, kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan
kuntoutujan kanssa siten että vahvistamme kuntoutujan kykyä ja valmiutta edistää omia elämäntavoitteitaan
ja mahdollisuuksiaan parantaa oman elämänsä laatua. Hyödynnämme aktiivisesti ympäristön palveluita ja
toimintamahdollisuuksia.



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



Järjestämme säännöllisesti asukkaan asioissa verkostotapaamisia kuntouttavien tahojen kanssa
(sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, tarvittaessa psykiatri. Myös omaiset kutsutaan
verkostopalaveriin, mikäli asukas näin toivoo. Verkostopalaverit järjestetään n. 1-5 kertaa vuodessa.
Louhelassa on yhteistoimintaa Myyrmäen kirkon kanssa mm. hartaushetkiä juhlapyhinä, joita järjestetään
Louhelan tiloissa. Aurinkorinteellä on lisäksi yhteistyösopimus Myyrmäen apteekin kanssa.

Kasvu ja Kehittäminen




Usko kuntoutujien mahdollisuuteen kasvaa ja kehittyminen ohjaa työtämme. Olemme sitoutuneet omien
palveluiden sisällölliseen kehittämiseen ja uusien palvelumallien luomiseen. Olemme joustavia niin
kuntoutujien kuin tilaajienkin muuttuvien tarpeiden mukaan
Tavoitteenamme on olla yhteistyökumppaneillemme ensisijainen valinta palvelutuottajaksi.

Kuntoutuksen edetessä tai palvelutarpeen muuttuessa asukkaan on mahdollista siirtyä vähemmän tuettuun
asumisyksikköön, kuten ykköskoti Tähtirinteeseen. Palvelutarpeen muuttuessa järjestetään aina
verkostotapaaminen.
Otamme vakavasti saamamme palautteen asukkailta, omaisilta ja yhteistyökumppaneilta. Räätälöimme
kuntoutusta ja palveluita sen mukaan, mikä on tämänhetkinen tarve ja kuntoutuksen kannalta oleellista. Esim.
Asukkaan mahdollisuus valmistaa itse omat ruoat.


laadun jatkuva seuranta ja kehittäminen (laatuindeksin hyödyntäminen)

Teemme asioinnin kanssamme helpoksi, palvelemme kokonaisvaltaisesti ja kohtaamme jokaisen asiakkaan
yksilöllisesti.
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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
Vaarojen tunnistaminen ja hallinta on kuvattu ja ohjeistettu toimintajärjestelmässä.
Säännöllisellä vaarojen kartoituksella selvitetään palveluun liittyviä riskejä, yksikön työolosuhteita, työn
kuormittavuustekijöitä ja mahdollisia vaaratekijöitä. Tavoitteena on tapaturmien ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy sekä
työstä johtuvan kuormituksen vähentäminen. Selvitystä käytetään pohjana yksikön toimintaa suunniteltaessa ja
riskienhallintasuunnitelmaa päivittäessä.
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat
Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. Henkilökunta tuo
ilmi havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit, jotka eivät kuulu tavanomaiseen hyvin sujuvaan arkeen
HaiPro- haittatapahtumaohjelman kautta. HaiPro- ohjelmaa käytetään asiakas – ja työturvallisuuden näkökulmasta.
HaiPro- ohjelmaan tehdyt ilmoitukset antavat hyvän mittarin puolivuosittain tapahtuvaan riskien ja poikkeamien
arviointiin, joka tehdään henkilöstön kanssa.
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Kaikki turvallisuuspoikkeamat
turvallisuusvastaavan johdolla.

ja

toiminnalliset

virheet

käsitellään

yksikön

asukasraportilla

laatu

-ja

Potilas -ja turvallisuus haiprot käsitellään kerran viikossa asukasraportilla, jossa asetetaan yhdessä työryhmän kanssa
riskiluokka. Laatu -ja turvallisuusvastaava käsittelevät haiprot erillisellä haipro haittatapahtuma ohjelmalla.
Turvallisuusvastaava tekee toimitilatarkastuksen ja sen tulokset käydään työryhmässä läpi. Lisäksi 4 kertaa vuodessa
toimitilatarkastukset sekä turvallisuuskävelyt turvallisuusvastaavan johdolla. Turvallisuuskävelyihin osallistuvat
henkilökunta ja asukkaat.
Poikkeustillanteissa on erillinen ohjeistus tietojärjestelmässä ja turvallisuuskansiossa.
Riskinhallinnan työnjako
Yksikön johto huolehtii omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä työntekijöiden tiedonsaannista
turvallisuusasioista. Päävastuu riskienhallinnasta on yksikön esimiehellä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja
riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.
Vaarojen selvittäminen ja arviointi on arkityön havainnointia. kartoitus tehdään ryhmässä, jonka yksikön esimies kokoaa.
Ryhmän kokoonpano sovitaan tilannekohtaisesti. Yksikön henkilökunnan kokemuksia ja ammattitaitoa hyödynnetään
kartoituksen laatimisessa. Yksikössä on nimetty turvallisuus -ja laatuyhteyshenkilö joiden tehtäväkuvaan on määritelty
vaarojen ja toiminnallisten virheiden käsittelyprosessi.
Jokaisen työntekijän velvollisuus on sekä ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista, että sitoutua niihin toimintatapoihin, joilla
tunnistettuja riskejä hallitaan.

Riskien tunnistaminen
Riskeistä hankitaan tietoa monipuolisesti, ei vain HaiPro-ilmoitusten perusteella. Keskustelut henkilöstön, asiakkaiden,
asukkaiden ja omaisten kanssa antavat arvokasta tietoa. Toimitilojen tarkastukset, vaarojen kartoitukset ja
työpaikkaselvitykset antavat lisätietoa toimintaympäristön mahdollisista riskeistä. Riskejä arvioidaan myös
päivittäisessä työssä. Ne voivat liittyä tehtävään, työympäristöään tai omaan kykyyn suoriutua tehtävästä. Yksittäiset
riskitekijät eivät välttämättä tunnu merkittäviltä mutta niiden yhteisvaikutus voi nostaa tilanteen kokonaisriskin suureksi.
Voidaanko riskitekijä poistaa? Voidaanko vaaran uusiutumisen todennäköisyyttä vähentää? Voidaanko seurausten
vaikutuksia vähentää varautumalla paremmin? Mitä itse voit tehdä?
Jokaisen työntekijän velvollisuus on sekä ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista että sitoutua niihin toimintatapoihin, joilla
tunnistettuja riskejä hallitaan.
Riskeistä keskustellaan aina Haipron käsittelyn yhteydessä sekä arjessa, kun huomataan turvallisuuteen liittyviä riskejä.
Yhdessä pohditaan ratkaisuja ja ennaltaehkäiseviä toimia.
Riskien käsitteleminen
Kaikki haittatapahtumat ja ”läheltä piti” -tilanteet kirjataan ohjeistusten mukaisesti. Ilmoitukset käsitellään yksikön
asukasraportilla. Välittömiä toimenpiteitä vaativat ilmoitukset käsitellään mahdollisimman pikaisesti esimiehen toimesta.
Tarvittaessa ilmoitukset käsitellään myös asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa.
Poikkeamat käsitellään mahdollisimman nopeasti poikkeaman kirjaamisen jälkeen. Poikkeamat käsitellään kuitenkin
vähintään kerran kuukaudessa. Poikkeamien käsittely vastuutetaan laatuyhteyshenkilölle ja tiimivastaaville.
Haittatapahtumien, poikkeamien ja ”läheltä piti” -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja
raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta
työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä

6

keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia
aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta.
Korjaavat toimenpiteet
Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla
estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja
tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset
ja -ilmoitukset.
Laatu- muiden poikkeamien käsittelyssä etsitään prosessivirheitä ja käsittelyssä pyritään löytämään ratkaisuja, jotka
ehkäisevät riskitilanteiden ja poikkeamien uusiutumista. Tavoitteena on muuttaa työprosessia ja ohjeistaa se uudelleen
siten että, jatkossa poikkeamilta vältytään, ja miten jatkossa estetään ko. tapahtuma. Tällöin laaditaan toimintaohje,
korjaavat toimenpiteet ja nimetään asiaa hoitava vastuuhenkilö ja määritetään aikataulu.
Havaittujen poikkeamien pohjalta muutetaan käytäntöjä niin, että haittatilanne voidaan jatkossa välttää.
Merkittävän haitan osalta tilanteesta tehdään kirjallinen korjaussuunnitelma
Muutoksista tiedottaminen
Käytäntöjen muuttumisesta tiedotetaan yksikön kaikkia työntekijätasoja sähköisiä ilmoitusjärjestelmiä ja yksikön
kokouskäytäntöjä hyödyntäen. Tarvittaessa tiedotetaan myös yhteistyötahoja ja asiakkaita.
Ykköskoti Aurinkorinteessä tiedotusvälineinä toimivat päivittäiset raportit, Domacare kirjaukset, henkilöstöfoorumit
sähköpostit ja sharepoint.

4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt
Mehiläisen hoivapalveluissa omavalvonnan suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta vastaa valtakunnallinen
laaturyhmä.
Yhteyshenkilö laatujohtaja Jari Koskisuu 040 551 5254
Yksikön oma omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan
eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. Omavalvontasuunnitelma toimii myös yksikön toimintasuunnitelman
liitteenä ja on osa jokaisen työntekijän perehdytystä.
Yksikön omavalvontasuunnitelman tekemiseen ovat osallistuneet:
Niina Nieminen, Ykköskoti Aurinkorinteen johtaja ja Suvi Grönman, Ykköskoti Aurinkorinteen ohjaaja -ja
laatuyhteyshenkilö
Yksikön omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Niina Nieminen puh: 040-6287984 niina.nieminen@mehilainen.fi
Omavalvontasuunnitelman seuranta
Vuosikellon mukaan omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain lokakuun aikana ja aina kun tapahtuu palvelun
laatuun, vastuuhenkilöihin, asukasturvallisuuteen tai toimilupaan liittyviä muutoksia. Henkilökunta on velvoitettu
ilmoittamaan omavalvonnasta vastaavalle henkilölle, mikäli he havaitsevat päivitystarpeita.
Laatuyhteyshenkilö yhteistyössä tiimivastaavan ja esimiehen kanssa, päivittää omavalvontasuunnitelman vuosikellon,
aina, kun tarvetta ilmenee ja ohjeiden mukaisesti sekä käy sen henkilöstön kanssa läpi.
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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:
Ykköskoti Aurinkorinteen yhteisissä tiloissa Kodin kansiossa.

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Palvelutarpeen arviointi
Palvelutarpeen arviointi ja palvelupäätös liittyen kuntoutujan sijoittumiseen yksikköön tehdään yhteistyössä kuntoutujan,
kotikunnan sosiaalitoimen ja palveluyksikön kanssa. Kuntoutuja vaikuttaa palveluyksikön valintaan. Palvelun tarvetta ja
siinä tapahtuvia muutoksia arvioidaan jatkuvasti toiminnanohjausjärjestelmässä kuvatulla tavalla ja palvelun sisältöä
sovelletaan muuttuneiden tarpeiden mukaisesti.
Asukas osallistuu oman kuntoutussuunnitelmansa laatimiseen, tavoiteasetteluun ja itseään koskevaan
päätöksentekoon. Kuntoutussuunnitelman toteutumista arvioidaan ja se päivitetään säännöllisin väliajoin tai aina
tarvittaessa laatujärjestelmän edellyttämällä tavalla. Kuntoutuja saa ohjausta arjen toiminnoissa, asioimisessa, hänelle
kuuluvien etuuksien ja palveluiden hankkimisessa ja ympäristön toimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä.
Asukkaan, omaisten, tilaajan ja henkilökunnan yhteistyönä määritetään myös mahdollisen palvelutarpeen päättyminen
tai palvelutarpeen väheneminen siten, että asukas voi siirtyä vähemmän tuettuun palvelumuotoon.
Tilaaja eli sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä ja sopii tutustumiskäynnin Ykköskoti Aurinkorinteeseen. Tutustumiskäynnillä
käydään läpi asukkaan tuen tarve.
Asiakkuuden jatkuessa arvioidaan palvelun tarvetta kuukausittain kuukausiyhteenvedoissa ja 6 kuukauden välein,
kuntoutussuunnitelmaa päivittäessä. Mikäli asukkaan voinnissa tapahtuu äkillisiä muutoksia, päivitetään
kuntoutussuunnitelmaa tarvittaessa aiemmin.
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään?
Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen
selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen
mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen,
sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky.
Asumispalvelun alussa toteutetaan arviointijakso: Arviointijakso tarkoittaa aikaa siitä, kun kuntoutuja saapuu
palveluyksikköön tai tukiasuntoon, siihen, kun ensimmäinen kuntoutussuunnitelma tehdään tai kuntoutuja siirtyy
arviointijakson kokemusten ja arvioinnin perusteella johonkin toiseen palvelumuotoon tai muuhun palveluun. Voidaan
toteuttaa erillisenä jaksona, jolloin tavoitteena on selvittää kuntoutujan asumiselleen tarvittavan tuen tarvetta ja määrää.
Arviointijakson tavoitteet ovat mm. kuntoutujan lähtötilanteen määrittely ja tarkentaminen systemaattisen arvioinnin
avulla, toimintakyvyn, tuen tarpeen, asumishistorian ja voimavarojen alkukartoitus, päihdehistorian ja päihteiden
käyttöön liittyvien kokemusten kartoitus (jos tarkoituksenmukaista). Lisäksi tavoitteena on: kuntoutujan sitouttaminen
kuntoutusprosessiin; selventää odotuksia ja toiveita ja vastaavasti sitä, mitä meillä on kuntoutujalle tarjota, arvioida (jos
tarpeen) motivaatiota päihteiden käytön hallintaan ja päihteettömään kuntoutusympäristöön
Arviointijakson lopuksi kutsutaan koolle verkostopalaveri ja laaditaan yhdessä kuntoutujan, palvelun ostajan,
mahdollisen psyykkisen hoitokontaktin ja mahdollisesti kuntoutujan läheisen kanssa tavoitteet ensimmäiseen
kuntoutussuunnitelmaan ja myöhemmälle asumispalvelulle sekä jatkosuositukset.
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Palvelun tarpeet määriteltäessä otetaan huomioon tilaajan edustajan odotus palvelun toteutukselle ja sisällölle ja
kuntoutujan niin toivoessa myös läheisten toiveet ja kokemus asukkaan toimintakyvystä ja palvelun tarpeesta,
Henkilökunnan näkemys vahvistettuna kokonaisvaltaisella toimintakyvyn arviolla.
Asiakkuuden alkaessa Ykköskoti Aurinkorinteessä, asetetaan alustava tavoite ensimmäisille kuukausille, jonka jälkeen
kutsutaan koolle verkostopalaveri, jossa yhteistyössä asukkaan omaisten, sosiaalityöntekijän ja asukkaan kanssa,
asetetaan tavoite kuntoutumiselle.
Arviointijakson aikana tutustumme asukkaaseen, opimme tuntemaan hänen voimavarat ja heikkoudet.
Arvioinnissa käytetään apuna kirjauksia, kuukausiyhteenvetoja ja asukkaan historiaa.
Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?
Palveluntarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelma tehdään aina yhdessä kuntoutujan kanssa ja hänen näkemyksensä
kirjataan toimintajärjestelmän ohjeistuksen mukaisesti aina mukaan asiakirjoihin.
Asiakkailla ja heidän omaisillaan on aina mahdollisuus tulla tutustumaan yksikköön ennen palvelusopimuksen
tekemistä. Tutustumisajan voi varata suoraan yksikön johtajalta / tiimivastaavalta ja tutustumiskäynnillä tutustutaan
yksikön tiloihin, toimintaan ja palvelun sisältöön. Tutustumistilannetta hyödynnetään myös palvelutarpeen arvioinnin
tarkentamisessa ja yksikköön siirtymisen valmistelussa.
Kuntoutussuunnitelman laadinta ja toteutumisen seuraaminen
Suunnitelma perustuu asukkaan kanssa yhdessä tehtyyn toimintakyvyn ja muutostarpeiden arviointiin. Kokoukseen,
jossa suunnitelma laaditaan, vahvistetaan tai tarkistetaan, kutsutaan aina tilaajan edustaja ja kuntoutujan niin halutessa
hänen omaisensa tai muu läheisensä. Kuntoutussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet käydään läpi asukasraportilla
ja jokainen työryhmän jäsen tutustuu laadittuihin kuntoutussuunnitelmiin.
Suunnitelma tarkastetaan tilaajan kanssa tehdyn puitesopimuksen tai ostopalvelusopimuksen mukaisessa
aikataulussa, tai aina kun kuntoutujan tilanne sitä edellyttää, kuitenkin vähintään puolen vuoden välein. Tarkistuksessa
arvioidaan asukkaan edellisen kuntoutus- / palvelu- ja hoitosuunnitelman toteutumista, kuntoutumisen etenemistä, sen
hetkistä elämäntilannetta ja kuntoutustavoitteita. Tarkistamiseen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan samat henkilöt
kuin sen laatimiseenkin.
Kuntoutussuunnitelma laaditaan omalle pohjalle asiakastietojärjestelmään. Suunnitelmaan kirjataan asukkaan
henkilökohtaiset kuntoutukselliset tavoitteet, toteuttamistapa, yhteiset sopimukset sekä osallistuminen sosiaaliseen
kuntoutukseen. Jos kuntoutuja osallistuu työ- ja/tai päivätoimintaan, myös sen osuus kuntoutuksen toteutuksessa tulee
näkyä niin toteutuksen arvioinnissa kuin uudessa suunnitelmassakin. Kuntoutumisen edistymisen arviointia tehdään
jatkuvasti ja toteutuksen seurantaa ja mahdolliset muutokset tulee kirjata suunnitelmaan.
Kuntoutussuunnitelman toteutumista arvioidaan kuukausittain ja aina tarvittaessa sitä muutetaan.
Kuntoutussuunnitelman laatiminen, seuranta, toteutuksen arviointi ja kirjaaminen on ohjeistettu toimintajärjestelmässä.
Kuntoutussuunnitema päivitetään tai tehdään uusi 6 kuukauden välein, tai kun on tapahtunut muutoksia. Päivityksen
aikaväli voi muuttua, mikäli palvelunostajalla on eri toiveita.
Päivittäisissä kirjauksissa täytyy näkyä kuntoutussuunnitelmassa esillä olevat tavoitteet. Nämä tavoitteet arvioidaan
kuukausiyhteenvedoissa.
Kun kuntoutussuunnitelmia tehdään tai päivitetään, käydään ne aina asukasraportilla läpi. Näin varmistamme, että
kaikki ovat tietoisia kyseisen asukkaan tavoitteista. Kun omaohjaaja huomaa kuukausiyhteenvetoja tehtäessä, että
tavoitteita ei ole arvioitu, hän ottaa asian esille työryhmässä. Myös päivittäisessä työskentelyssä muistutamme
toisiamme.
Asiakkaan kohtelu
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen,
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan.
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Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja
itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan
itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä,
vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen
elämään?
Palveluissa noudatetaan asiaa koskevia lakeja ja asetuksia ja käytännöt perustuvat eettisesti kestävään ja asukkaista
kunnioittavaan toimintatapaan sekä Mehiläisen arvoihin. Lisäksi huomioidaan yksilölliset erityistarpeet ja toiveet.
Mahdollisista kulunrajoituksista sovitaan yhteistyössä asukkaan kanssa ja ne perustuvat lääketieteellisiin arvioon ja ovat
aina turvallisuusperusteisia.
Itsemääräämisoikeuden

rajoittamisen

periaatteet

Mielenterveyskuntoutujien ja vaikeavammaisten asumispalveluiden toteutuksessa ei käytetä rajoitustoimenpiteitä
muutoin, kun turvallisuusperusteisesti poikkeustilanteissa (esimerkiksi hätävarjelu). Jos asukkaan terveydentilan tai
vamman johdosta on olemassa riski siihen, että asukas vahingoittaa itseään tai toisia tai asettaa itsensä vaaraan,
voidaan määräaikaisella lääkärinlausunnolla, yhdessä tilaajan ja asukkaan itsensä tai hänen valtuuttamiensa
henkilöiden kanssa sopia osittaisista kulunrajoituksista. Asukaan kanssa yhteisesti sopien voidaan sopia mahdollisista
muista rajoituksista esimerkiksi huoneen tarkastuksesta tai puhalluttamisesta.
Asiakkaan kohtelu
sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, sosiaalihuoltolain § 48, § 49 velvoite.
Ilmoitus tehdään aina asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai sen uhasta, ei henkilökuntaan liittyvistä tilanteista.
Ilmoituksen tekemisen tulee aina ensisijassa perustua asiakkaan huolenpitoon liittyviin tarpeisiin. Epäkohdalla
tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, yksilön perusoikeuksien tosiasiallista
rajoittamista vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa, asiakkaaseen kohdistuva kaltoin kohtelu, fyysinen,
psyykkinen tai kemiallinen eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohtelua.
Mehiläisessä toteutetaan jatkuvan kehittämisen periaatetta: asiakkaan asemaan, oikeuksiin ja oikeusturvan
toteutumiseen liittyviä kysymyksiä arvioidaan säännöllisesti laatujärjestelmän mukaisesti. Olennaista on, että tietoa
kerätään ja siihen reagoidaan ja että organisaatiolla on yrityskulttuuri, joka pyrkii jatkuvaan kehittymiseen.
Jos asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti henkilökunnan toimesta, on henkilökunnalla asiasta
ilmoitusvelvollisuus esimiehille ja yksikönjohtajalle. Asukkailla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön
vastuuhenkilölle. Yksikössä on olemassa ohjeet muistutusmenettelystä ja asukasta ohjeistetaan ja autetaan saamaan
apua muistutuksen laatimisessa (esim. sosiaaliasiamies). Kaikki tilanteet käsitellään yhdessä yksikönjohtajan kanssa
ja niistä tehdään poikkeama. Korjaustoimenpiteet määritellään ja näiden toteutuksesta vastaa yksikön lähiesimies.
Poikkeaman ollessa erittäin vakava/vaikuttava
liiketoimintajohtajalle ja laatupäällikölle.

esim.

yhteistyötä

tilaajan

kanssa,

on

asia

informoitava

”Väärinkäytösten, epäkohtien ja tai asukasturvallisuuden vaarantumisen ilmoittamiselle on Mehiläisen sisäisessä
intrantiessä Mehinetissä kanava, jossa työntekijät voivat tehdä ilmoituksen anonyymisti:
https://mehilainen.sharepoint.com/tukipalvelut/laadunhallinta/Sivut/Whistle-blowing--V%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4yt%C3%B6sten-ilmoittaminen.aspx
Asiakkaan osallisuus
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön,
laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita
henkilöstölle ja asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön
kehittämisessä.
Asiakasryhmiltä, lapset, vanhemmat ja läheiset, sosiaalityöntekijät sekä yhteistyökumppanit, kerätään palautetta
asiakaskyselyillä. Asukkaiden kokemus omaan kuntoutukseen ja yhteisöön toiminaan vaikuttamisesta on yksi
toiminnan kehittämisen avainmuuttujista. Kyseluiden tulokset huomioidaan omavalvonnan kehittämisessä.
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Asukkaat pääsevät vaikuttamaan yksikön toimintaan yhteisökokouksien kautta ja ottamalla asioita esille arjessa. Kun
asukkaat ehdottavat jotain, he myös osallistuvat suunnitteluun ja toteutukseen.
Ykköskoti Aurinkorinteessä täytetään Roidu-laatukysely 3 kuukauden välein. Kyselyn täyttävät työntekijät, asukkaat
sekä omaiset. Palaute viedään työryhmään ja yritetään etsiä keinoja, miten toimintaa tai asiaa voidaan kehittää tai
parantaa.
Palautteen kerääminen
Mielenterveyspalveluissa toteutetaan vuosittain laaja asukastyytyväisyyskysely, jossa kartoitetaan laajalti
palveluprosessin eri osia. Kyselyt toteutetaan syksyisin, loka-marraskuussa. Tilaaja-asiakkaiden palautetta kerätään
säännöllisesti eri tutkimuksellisin keinoin.
Asukkaiden läheisiä kannustetaan osallistumaan asukkaiden virkistys ja vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen yhdessä
henkilökunnan ja asukkaiden kanssa. Kun yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa on tiivistä ja läheistä, palautteen
antaminenkin mahdollistuu eri tavalla. Läheisiltä kysytään ja kerätään aktiivisesti palautetta.
Asukaspalautetta kerätään erilaisin keinoin: yhteisökokouksissa ja erilaisissa foorumeissa, tapahtumien jälkeen ja
yksilöllisissä keskusteluissa kerätään asukkaiden näkemystä siitä, miten hyvin olemme onnistuneet ja mitä asioita tulisi
kehittää. Asukaskokoukset ovat hyviä foorumeita toiminnan kehittämiseen. Yhteisökokouksista tehdään muistiot, jotka
ovat luettavissa yhteisissä tiloissa löytyvästä kodin kansiosta.
Mehiläisen hoivapalveluiden laatua mitataan säännöllisesti toteutettavalla laatuindeksikyselyllä. Kyselyssä on omat
kysymyssarjat läheiselle, asukkaalle sekä henkilökunnalle. Laatuindeksi perustuu Mehiläisen laatulupauksiin, joita on
viisi: 1) yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki, 2) turvallisuus, 3) oma viihtyisä koti, 4) yhteisöllisyys ja osallisuus ja 5) maukas
ruoka. Näistä osa-alueista muodostuu jokaiselle kodille reaaliaikaisesti päivittyvä laatuindeksi.
Jos laatuindeksikyselyyn vastannut on ollut huomattavan kriittinen, järjestelmä antaa palvelutasohälytyksen, joka
menee tiedoksi yksikön esimiehelle, laatuorganisaatioon ja liiketoimintajohdolle. Palvelutasohälytys käynnistää
välittömät toimenpiteet asiantilan korjaamiseksi.
Palautetta voi aintaa myös Mehiläinen Oy:n www-sivujen kautta.
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä
Kaikki saadut asiakaspalautteet dokumentoidaan toimintayksikössä olemassa olevien ohjeiden mukaisesti. Palautteen
antaja voi olla palvelun käyttäjä (asukas, kuntoutuja), omainen / läheinen, sidosryhmän työntekijä tai muu yhteistyötaho.
Asiakaspalautteet dokumentoidaan asiakastietojärjestelmän kautta. Palautteet käsitellään henkilöstökokouksissa.
Palautteita ja tyytyväisyyskyselyitä hyödynnetään myös toimintasuunnitelmien laadinnassa.
Tyytyväisyyskyselyjen tulokset käydään yksiköittäin läpi ja vedetään yhteen koko liiketoimintalinjan tasolla. Yksiköitten
tulokset käydään läpi henkilöstöpalavereissa ja yhteisökokouksissa yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkailta kerätään
aktiivisesti ehdotuksia asukastyytyväisyyden parantamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. Tuloksia käytetään sekä laadun
parantamiseen korjaavien toimenpiteiden muodossa, että toimivien käytäntöjen vahvistamisessa.
Käytössä olevan asiakaspalautejärjestelmään säännöllisellä katselmoinnilla varmistetaan olemassa olevien
ohjeistuksien ja käytäntöjen toimivuus. Myös sisäisillä auditoinneilla pyritään löytämään kehittämiskohteita
asukaspalautejärjestelmään.
Asiakaspalautetta kerätään asukkailta, omaisilta ja henkilökunnalta myös tablettikyselyn kautta 3 kk välein.
Tablettikyselyn toteutumisen päävastuu on laatuyhteyshenkilöllä ja kyselyä toteuttaa koko Ykköskoti Aurinkorinteen
henkilökunta.
Palautteeseen pyritään vastaamaan heti, kun se saadaan. Palaute käydään läpi henkilöstökokouksessa.

Asiakkaan oikeusturva
a)

Muistutuksen vastaanottaja

Yksikön johtaja Niina Nieminen
b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista
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Asiakkaan kotikunnan sosiaaliasiamies. Jokaisen kunnan sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät
Aurinkorinteen yhteisistä tiloista kodin kansiosta.
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tiedottaminen ja
yhteistyö suuntautuu yksittäisten asiakkaiden lisäksi eri viranomaistahoihin, asiakasjärjestöihin ja palvelun tuottajiin
päin.
Sosiaaliasiamies voi epäkohtia ja puutteita havaitessaan saattaa asian suoraan sosiaalilautakunnan tai
aluehallintoviraston tietoisuuteen toimenpiteitä varten.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (24 §) määrittelee sosiaaliasiamiehen tehtävät seuraavasti:

Neuvoa asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa


Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä



Tiedottaa asiakkaan oikeuksista



Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi



Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain
kunnanhallitukselle.

b)

Kuvaus siitä, miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset
käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä

Muistutusmenettelyä opastetaan asiakkaille ja omaisille ja tarkoitus on, että ensin asiat käsitellään yksikössä ja
hoitopaikan omalla paikkakunnalla ja jos asia ei selviä siirrytään kantelumenettelyyn. Muistutusmenettely voidaan
käynnistää myös henkilökunnan aloitteesta, jos arvioidaan tarpeelliseksi.
Sosiaalihuollon palvelun laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön asukas voi tehdä muistutuksen
toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle kirjallisena. Viranomaisen lainvastaisesta
menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä











Muistutuksen /kantelun saavuttua aloitetaan selvitystyö
Selvitystyön perusteella määritellään korjaavat toimenpiteet
Kantelun tultua laaditaan virallinen vastine (esim. aluehallintovirastolle), jossa selvitetty korjaavat
toimenpiteet.
Viranomaisen annettua päätöksensä kantelusta, toimitaan viranomaisen ohjeiden mukaisesti
Mikäli muistutuksen osalta todetaan tarpeita muuttaa käytäntöjä, tiedotetaan niistä koko työryhmää käyttäen
yksikön sähköisiä järjestelmiä.
Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ovat aina kaikkien palvelunkäyttäjien ja heidän läheistensä saataville.
Kaikki palvelua koskevat muistutukset käsitellään yksikön esimiehen ja palvelujohtajan toimesta.
Muistutuksista tiedotetaan aina myös liiketoimintajohtajalle ja laatujohtajalle. Muistutuksesta ja vastauksesta
muistutukseen annetaan tieto myös asiakkaan kotikunnan vastaavalle sosiaalityöntekijälle (asiakaslaki 23§)
Muistutusten ja kanteluiden käsittelymenettelystä ja vastineiden laatimisesta vastaa yksiköstä vastaava
johtaja. Kanteluiden vastineet valmistelee palvelujohtaja yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa ja hyväksyy
liiketoimintajohtaja.
Itsemaksavat asukkaat osoittavat muistutukset toimiluvan vastuuhenkilölle, eri kuntien/kaupunkien sijoittamat
asiakkaat osoittavat muistutuksen sijoittaneen kunnan/kaupungin sosiaalitoimen vastaavalle viranhaltijalle.

Itsemaksavien asiakkaiden muistutukset: Niina Nieminen, Louhelantie 10 A, 01600 Vantaa /
niina.nieminen@mehilainen.fi / puh 040-6287984
Eri kaupunkien/kuntien sijoittamien asiakkaiden muistutukset:
Eri kuntien sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät Aurinkorinteen yhteisistä tiloista kodin kansiosta.
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Vantaan kaupungin omat palvelut
Sosiaali- ja potilasasiamies
Miikkael Liukkonen, p. 09 8392 2537
Asematie 10 A, 2. krs
01300 Vantaa

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle
Käsittelyaika on enintään kaksi viikkoa.
f) Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
Sosiaalihuoltolain 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä toiminnasta
vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon
toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle
viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.
Jos työntekijä huomaa työssään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa, hän
voi tehdä ilmoituksen. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan epäasiallista kohtaamista, asiakkaan
loukkaamista sanoilla, asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuurista
johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen tai voi johtaa epäkohtaan, tulee
ilmoittaa.
Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohtelua. Esimerkiksi
asiakasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään hyväksi fyysisesti tai taloudellisesti, puhutellaan epäasiallisesti ja
loukkaavasti tahi palvelussa, asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa, perushoivassa ja hoidossa on vakavia
puutteita.
Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi, kun työntekijä havaitsee asiakkaaseen
kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Lomake löytyy sähköisenä toimintajärjestelmästä. Ilmoitus tulee tehdä välittömästi
lomakkeella yksikön toiminnasta vastaavalle eli yksikön esimiehelle. Ilmoituksen vastaanottaja informoi ilmoituksesta
aluejohtajaa ja konsultoi tätä ennen kuntaan tehtävää ilmoitusta. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava
asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai valvonnan vastuuhenkilölle, mikäli kunnassa on tämä nimetty.
Ilmoitusvelvollisuutta koskeva tiedote käyty henkilöstökokouksessa läpi ja jokainen työntekijä on kuitannut tiedotteen
luetuksi. Myös sijaisille kerrotaan ilmoitusvelvollisuudesta perehdytyksen yhteydessä.
Ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen riskienhallinta@mehilainen.fi tai suoraan riskienhallintajohtaja Kim
Klemetille p. 045 672 8286. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä, ohje löytyy tiedotteesta.

5. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
(esim. arki, säännöllisyys, kodinomaisuus, ryhmätoiminta, terapiapalvelut, menetelmät)
Yksiköiden toiminta rakentuu kuntouttavalle arjelle, jossa erilaiset toiminnat rytmittävät päivää ja viikkoa.
Palveluyksiköissä toteutetaan viikko-ohjelmaa. Sosiaalinen kuntoutus ja muu toiminta toteutetaan suunnitelmallisesti
Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen
Yksikössä on tarjolla erilaisia toiminnallisia ja kuntoutuksellisia vaihtoehtoja joihin kuntoutuja voi tarpeidensa,
kiinnostuksensa ja kuntoutussuunnitelmansa mukaisesti osallistua. Kuntoutujaa ohjataan tavalla, mikä mahdollistaa
oppimisen, ja kuntoutujalle annetaan palautetta toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymisestä.
Kuntoutujille pyritään tarjoamaan mahdollisimman laaja mahdollisuus osallistua eri toimintoihin ja sosiaaliseen
kuntoutukseen.
Kuntoutujalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, missä määritellään hänen kuntoutumistavoitteidensa ja
toimintakykynsä mukainen tuen tarve ja toimenpiteet. Suunnitelman toteutumista ja tuen tarpeen muutoksia
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arvioidaan säännöllisesti. Kuntoutujaa ohjataan tai tarvittaessa avustetaan yksilöllisesti parantamaan omalla
toiminnallaan omaa hyvinvointiaan.
Sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan arjen sisällöt, toimintamallit, laatukriteerit ja kirjaaminen on kuvattu
toiminnanohjausjärjestelmässä.
Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus,
yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.)
Asukkaiden liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen
Ykköskoti Aurinkorinteen sosiaalisen kuntoutuksen vuosittain päivitettävä suunnitelma löytyy yksiköstä.
Ykköskoti Aurinkorinteen viikko-ohjelma on nähtävillä yhteisissä tiloissa.
Asiakkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja kuntouttavan toiminnan tavoitteiden toteutumisen seuraaminen:
Asukkaiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin, terveydentilan ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan jatkuvasti.
Kuukausittain arvioidaan hoidon ja kuntoutuksen toteutumista, mahdollisia muutoksia asukkaan tilanteessa ja palvelun
toteutumista palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti yhteenvedoissa.
Ykköskoti Aurinkorinteessä asukkaalle nimetty omaohjaaja laatii kuukausittain kuukausiyhteenvedon, missä arviodaan
kuntoutumisen edistymistä. Yhteenvedossa arvioidaan yleistä toimintakykyä ja arjen toimintoja, psyykkistä, -fyysistä ja
sosiaalista vointia. Kuukausittain omaohjaaja viettää asukkaan kanssa omatuokioita, jotka ovat osa Mehiläisen
laatulupauksia.
Ravitsemus
Ykköskoti Aurinkorinteen ruoka tehdään pohjakerroksen keskuskeittiössä, missä on käytössä kiertävä ruokalista.
Otamme huomioon ravintosuositukset, dieetit, eritysruokavaliot ja erilaiset sopimukset ruokahuollosta talon sisällä.
Ravintosuosituksena käytetään Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamaa suomalaisten ravintosuositusta.
www.ravitsemusneuvottelukunta.fi

Ykköskoti Aurinkorinteen ruokailukäytännöt ja ajat:
Aamupala klo 7.30-8.15, klo 8.15-8.45 tarjolla suppea aamupala (viikonloppuisin 8.00-8.45, 8.45-9.00 suppea
aamupala), lounas klo 11.20, päivällinen klo 15.30-16.00 ja iltapala klo 18.45-19.15. Iltahedelmä tarjoillaan klo 21.00.
Asukkaat voivat syödä omia välipalojaan huoneessaan. Asukkaiden omia ruokia ja välipaloja varten on erillinen
jääkaappi yksikön keittiössä.
Lounas syödään alakerran keittiön ruokasalissa ja muut ateriat ykköskoti Aurinkorinteessä. Työntekijät ruokailevat
yhdessä asukkaiden kanssa.
Valmistuskeittiöltä tulee viikoittainen ruokalista. Ruokailijavahvuudet ja erityisruokavaliot henkilökunta lähettää
keittiölle tiedoksi joka tiistai.
Asukkaiden painoa seurataan lääkärin määräyksestä. Kun huomataan asukkaan ruokailutottumuksia isoja muutoksia,
otetaan asia esille asukkaan kanssa ja viedään asia eteenpäin lääkärille.
Hygieniakäytännöt
Mehiläisen hygieniasuunnitelmaan on kuvattu seuraavat aihealueet: Hygienia hoitotyössä, infektioidentorjunta,
toimintaympäristön hygienia, elintarvikehygienia, koulutus. Mehiläisen valtakunnallinen hygieniatoimikunta tukee
yksiön hygieniatyötä. Yksiköissä on nimetty elintarvike- ja ympäristöhygieniasta vastaava yhteyshenkilö
(terveydensuojelun ja elintarvikehuollon omavalvonta). Yksikössä on siivoussuunnitelma osana elintarvikehuollon
omavalvontasuunnitelmaa.
Tavanomaisia varotoimia käytetään kaikkien asukkaiden hoidossa infektiotilanteesta riippumatta. Varotoimilla pyritään
estämään mikrobien siirtymistä työntekijöistä asukkaisiin, asukkaista työntekijöihin ja asukkaasta työntekijän
välityksellä toisiin asukkaisiin. Käsineitä on käytettävä työvaiheissa, joissa iho joutuu kosketukseen mm. asukkaiden
limakalvojen kanssa. Käsineet vaihdetaan siirryttäessä asukkaan "likaiselta" alueelta "puhtaalle" alueelle.
Infektiotartuntojen ohjeistus:
www.thl.fi/fi_FI/web/infektiotaudit-fi/tauditHoitoon liittyvien infektioiden torjunta
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Infektioiden%20torjunta.aspx
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Mehiläinen hygieniakäytännöt Mehinetissä:
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/lksatep/ohjeet/hygienia/SitePages/Kotisivu.aspx
Hoivapalveluiden esimieskansiossa olevat hygieniaohjeet:
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?viewpath=%2Fsites
%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimie
het%2FJaetut%20asiakirjat%2F10%20HYGIENIA-%20JA%20SIIVOUS
Yksiköihin on laadittu siivoussuunnitelmat, joista löytyy maininnat käytettävistä aineista, siivousaikatauluista ja
toimintaohjeet siivouksen suorittamiseen.
Elintarvikkeiden omavalvonnasta on ja yksiköissä laaditaan elintarvikehuollon omavalvontasuunnitelma.
Omavalvontasuunnitelma, ohjeet sen laatimiseen ja tarvittavat omavalvonnan toteuttamisessa tarvittavat liitteet:
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=
%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%2
0asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F09%20
ELINTARVIKEHUOLTO%2F02%20Elintarvikehuollon%20omavalvontaohjeistus
Kaikilla ruoanvalmistukseen osallistuvilla työntekijöillä on hygieniapassi. Elintarvikesuunnitelma päivitetään vuosittain.
Terveyden- ja sairaanhoito
Mehiläisen potilasturvallisuussuunnitelma sekä potilasturvallisuuteen liittyvät valtakunnalliset linjaukset ja ohjeistukset
löytyvät sisäisen intranetin potilasturvallisuussivuilta.
Valtakunnallisten linjausten ja ohjeistusten sekä yhteisten toimintatapojen toteutumista seurataan sisäisillä ja ulkoisilla
auditoinneilla. Sektorikohtaisissa sairaanhoidon ohjeissa korostetaan käypähoitosuositusten ja lääkärin hoitolinjausten
noudattamista.
Terveydenhuollon järjestäminen yksiköissä ja noudatettavat toimintaohjeet on kuvattu laatujärjestelmässä. Terveyden
edistäminen on laatukuvauksissa omana alueenaan. Mittauksista, seulonnoista ja tutkimuksista on olemassa
sektorikohtaiset ohjeistukset. Terveystarkastuksien järjestämisestä on olemassa erillinen ohje. Terveydentilan seuranta
toteutetaan asukastietojärjestelmään laatujärjestelmässä määriteltyjä ohjeita ja käytäntöjä noudattaen.
Jokaisessa yksikössä on nimetty vastaava sairaanhoitaja. Asukkaille järjestetään laatujärjestelmän edellyttämällä
tavalla sopimusten puitteissa heidän tarvitsemansa lääketieteellinen hoito. Hoidossa noudatetaan hoitavan lääkärin
tekemiä linjauksia ja käypä hoito suosituksia.
Asukkaiden perusterveydenhuolto järjestetään joko lähialueiden (Myyrmäki ja Martinlaakso) terveysasemalla tai
asukkaan oman asuinkunnan terveysasemalla. Terveystarkastuksiin varataan aika tarpeen mukaan.
Noudatetaan Käypä Hoito –suositusta niissä terveysasioissa, joihin se on määritelty.
Käytämme Duodecim-lääketietokantaa.
Ykköskoti Aurinkorinteessä sairaanhoitaja tekee kaksivuorotyötä. Viikonloppuisin on järjestetty sairaanahoitajapäivystys
vuorollaan Louhelan kuudesta yksiköstä; aamu- tai iltavuorossa.
Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa
ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?
Asukkaiden / asiakkaiden kiireellinen ja kiireetön sairaanhoito toteutetaan paikkakunnan julkisten terveyspalvelun
päivystys- ja ensiapupalvelujen kautta. Yksikön henkilökunta on perehdytetty päivystyspalveluiden toteutukseen.
Perehdytys- ja ohjausvastuu on yksikön sairaanhoitajalla.
Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?
Pitkäaikaissairauksien seurannasta huolehditaan palvelusopimuksen ja hoitosuunnitelman mukaisesti ja asiakkaiden
terveyden edistämisestä ja sairaanhoidosta on yleiset ohjeet toimintajärjestelmässä. Pitkäaikaissairaudet, niiden hoito
ja terveyden edistäminen huomioidaan yksilöllisissä kuntoutussuunnitelmissa ja asukkaita tuetaan oman
terveydentilansa hoitamiseen ohjaustyön keinoin. Yksikön vastaava sairaanhoitaja varmistaa, että sairauksien
seuranta on asukkaan henkilökohtaisen ohjeistuksen mukainen.
Ykköskoti Aurinkorinteen lääkekalenteriin on merkattu säännölliset verenpaineen mittaukset, laboratoriossa käynnit,
verensokerin mittaukset ja painonseurannat. Henkilökunta varmistaa, että pitkäaikaissairauksien kontrollikäynnit
toteutuvat terveysasemilla.
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c) Yksikön asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa:
Psykiatrinen hoito toteutuu omalla kotipaikkakunnalla tai erikseen sovitulla poliklinikalla. Perusterveydenhuolto
tapahtuu asukkaan/ sos.tt kanssa sovitulla terveysasemalla. Ulkopaikkakuntalaisella asukkaalla on mahdollisuus
siirtää perusterveydenhuoltonsa Vantaalle. Hammashoito on myös sovitulla terveysasemalla.
Lääkehoito
Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. Yksiköllä on
STM:n Turvallinen lääkehoito – oppaan mukaan laadittu lääkehoitosuunnitelma (PVM 23012015), johon koko
hoitohenkilöstö on perehdytetty.
a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään?
Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään aina tarpeen mukaan, mutta vähintään vuosittain. Lääkepoikkeamat kirjataan
Haipro-järjestelmään ja niistä tehdään kooste, mikä käsitellään henkilöstökokouksessa. Poikkeamiin johtaneita syitä ja
mahdollisia prosessivirheitä analysoidaan yhteisesti ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet lääkevirheiden ennalta
ehkäisemiseksi. Tarvittaessa lääkehoitosuunnitelmaa täydennetään.
Henkilökunta perehtyy lääkehoitosuunnitelmiin (yleiseen ja yksikkökohtaiseen) ja kuittaa suunnitelman luetuksi.
Lisäksi henkilökunta perehdytetään käytäntöön.
c)

Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta

Sairaanhoitaja Minna Paakkari, puh 020-7544 665, minna.paakkari@mehilainen.fi
Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa
Kunta- ja sidosryhmäyhteistyö on kuvattu yksikön esimiehen ja palvelujohtajan tehtäväkuvauksissa. Päävastuu
kuntayhteistyöstä on liiketoimintajohtajalla ja palvelujohtajilla.
Asukkaan asioissa kuntayhteistyön koordinoimisesta vastaa omaohjaaja. Henkilöstön velvoitteet verkosto- ja
viranomaisyhteistyölle, tavoitteet ja laatukriteerit on kuvattu laatujärjestelmässä ja ne ovat osa omaohjaajien
toimenkuvaa. Kunnan edustaja on mukana niin palveluiden suunnittelussa, kun arvioinnissa. Kuntaa informoidaan
asukkaan tilanteen, terveydentilan tai suunnitelmien muuttuessa viipeettä.
Ykköskoti Aurinkorinteessä tehdään sijoittavan kunnan kanssa tiivistä yhteistyötä. Järjestetään verkostotapaamisia
sekä ollaan yhteydessä asukkaan tilanteen muutoksissa.
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan?
Omahoitajat, tiimivastaava sekä yksikön johtaja ovat vastuussa asiakkaan palvelukokonaisuuteen liittyvästä
jatkuvasta yhteistyöstä ja tiedottamisesta tarvittaville yhteistyökumppaneille. Potilas- ja sosiaalihuollonasiakirjojen
käsittely on kuvattu ja ohjeistettu Mehiläinen Oy:n tietohallinnon toimesta. Asiakirjojen siirtoon ja luovutukseen
pyydetään kunnan sosiaalityöntekijän suostumus sitä varten laaditulla lomakkeella
Muihin yhteistyökumppaneihin ollaan yhteydessä vain silloin, kun siihen on saatu lupa asukkaalta.
Alihankintana tuotetut palvelut
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja
asiakasturvallisuusvaatimuksia?
Laadunhallintaan on kuvattua liiketoiminta-aluekohtaisesti alihankinta ja yhteistyötahot.
Palveluhankinnat on kuvattu Mehiläisen hankintatoimen ohjeissa ja hankintapolitiikassa.
Hankintapolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset suunnitelmallisille ja kokonaistaloudellisille hankinnoille. Sen
avulla turvataan konsernin etu luomalla yhtenäinen toimintatapa ja sopimuskäytännöt, joilla ohjataan konsernin
resurssien käyttöä tehokkaasti. Mehiläisessä toteutetaan vastuullista hankintapolitiikkaa ja ympäristöasiat
huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Valittujen toimittajien toimintamallit tukevat mahdollisimman hyvin Mehiläisen
omaa ympäristöpolitiikkaa. Valtakunnallisten tuote- ja palvelun tuottajien laadunarviointi suoritettaan vuosittain
sopimusten päivittämisen yhteydessä.
Muut kuin valtakunnalliset palveluiden tai tuotteiden toimittajat on luetteloitu yksikön yksikönjohtajan toimesta ja
laadunvalvonta tapahtuu vuosittain ohjeistusten mukaisesti. Seuraamme jatkuvasti alihankkijoiden toimintaa.
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Keskeisiä kriteereitä ovat palvelun/tuotteen laatu, toimitusajan oikea-aikaisuus ja kustannus. Poikkeamista
reklamoimme välittömästi. Yhteistyöpalavereista kirjataan muistio, joka tallennetaan intraan.
Ylläpidetään Mehiläisen hankintahenkilöstön toimesta. Yksikön johtaja voi tehdä paikallisia hankintasopimuksia.

6. ASIAKASTURVALLISUUS
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Yksikkö toimii yhteistyössä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja muiden turvallisuuteen liittyvien toimijoiden
kanssa. Yhteistyön avulla kaikki turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat pidetään ajan tasalla (mm. pelastussuunnitelma,
poistumisturvallisuussuunnitelma jne.). Suunnitelmia noudatetaan ja toteutumista seurataan säännöllisesti.
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään
muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?
Yksiköissä on tehty riskikartoitus ja laadittu riskienhallintasuunnitelma, seuranta tapahtuu
toiminnanohjausjärjestelmässä.
Terveysviranomaisten ja pelastustoimen tarkastukset toteutetaan säännöllisesti.
Pelastautumisharjoitukset, turvallisuuskävelyt ja alkusammutusharjoitukset järjestetään henkilökunnalle ja asukkaille
säännöllisesti. Yksiköissä on käytössä väkivalta- ja aggressiivisuustilanteiden hallitsemiseen tähtäävä toimintamalli
AVEKKI. Peruskoulutuksia ja täydennyskoulutuksia järjestetään säännöllisesti ja niille on valittu vastuuhenkilö.
Pelastustoimen tarkastukset tehdään vuosittain palokunnan toimesta. Alkusammutuskoulutuksia ja EA-kursseja
järjestetään aina tarpeen vaatiessa. Louhelan yksiköt tekevät yhteistyötä poistumisharjoitusten toteuttamisessa.
Turvallisuuskävelyt tehdään säännöllisesti. Toimitilatarkastukset on tähän mennessä tehnyt turvallisuusvastaava
Teemme myös yhteistyötä Avarnin kanssa, jonka vartijat käyvät 2 x yöaikaan tarkastuskäynnillä.
Henkilöstö
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet
a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?

Yksikön henkilöstö hoito- / ohjaustyössä:
Kouluaste
AMK
Korkeakoulu

10

5

Kokoaikaisia

Osa-aikaisia

15

Yhteensä
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Yksikön henkilökunta hallinto- ja tukipalveluissa:
Kouluaste

AMK

1

Korkeakoulu

Kokoaikaisia

￼

Osa-aikaisia

Yhteensä

1
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Yksikössä määritellyt erityispätevyydet:
Tehostetun palveluasumisen osalta luvan mukainen mitoitus on 0,6 henkilötyövuotta / asukas. Yksikön toiminnasta
vastaa yksikön johtaja (tai esimies) ja yksikön henkilöstö koostuu sairaanhoitajasta, lähihoitajista ja sosionomista.
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet?
Kaikkiin puutoksiin palkataan sijainen, niin että henkilöstömitoitus täyttyy.
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?
Riittävä rekrytointi, riittävän keikkaringin ylläpitäminen, sijaisten ja henkilökunnan sitouttaminen Mehiläinen Oy:n
työntekijäksi. Katso tarkempi kuvaus alla.
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet
a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?
Rekrytoinnin toteutus
Sosiaalipalveluiden työsuhteisiin liittyvä päätöksentekoprosessi ja työnjaot mm. rekrytointiprosessissa on kuvattu
Mehiläisen hallintosäännössä. Henkilöstösuunnittelusta ja rekrytointien toteutuksesta vastaa kukin esimies omien
tehtävä- ja vastuualueiden mukaisesti. Tätä työtä tukee omalla toiminnallaan HR-tiimi.
Resurssikartoitus uudelle työntekijälle
Resurssikartoitus kuuluu osalle toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen valittavaa henkilöstöä, kts. alla.
Määräaikaiseen työsuhteeseen palkattavien osalta kartoituksen tarve harkitaan tilannekohtaisesti. Kartoituksessa
arvioidaan työntekijän soveltuvuutta tehtävään ja työyhteisöön, mutta myös henkilön tulevaisuuden kehittämiskohteita,
joita voidaan hyödyntää yhdessä työntekijän kanssa henkilökohtaisessa kehityskeskustelussa.
Sijaisten rekrytointi
Sijaistenrekrytointi on kuvattu osana henkilöstöprosessia. Sijaisten pätevyys ja ammattioikeudet tarkistetaan jokaisen
rekrytoinnin yhteydessä.
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että
työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä
työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia
henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn
hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille.
Rekrytointi ilmoitukset laitetaan osoitteeseen www.mol.fi / avoimet työpaikat. Kaikkien työntekijöiden kelpoisuudet
tarkistetaan työsopimuksen teon yhteydessä Julkiterhikistä. Koko henkilöstön kelpoisuudet tarkistetaan vuosittaisissa
automaattiajoissa Julkiterhikistä. Sijaiset hankitaan sijaisohjeistusta noudattaen ja yksikön omaa sijaislistaa käyttäen.
Sijaiset hakevat avoimen haun kautta tai ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti. Hakijat haastatellaan yksikön johtajan/
tiimivastaavaan toimesta. Työntekijälle järjestetään 2 perehdytysvuoroa ennen varsinaisten työvuorojen alkua.
Ottamalla huomion sijaisten työskentelymahdollisuudet kellonajallisesti jo suunnitteluvaiheessa. Pyritään luomaan
sijaisille hyvä työpaikka, mihin on hyvä tulla.
Haastatteluvaiheessa pyydetään CV, Terhikki/ Suosikki.
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien
soveltuvuus ja luotettavuus?
Tuetun asumisen henkilöstölle laaditaan oma perehdytys ja heidän selviytymistään ja suoriutumistaan seurataan ja
arvioidaan tiiviisti ja säännöllisesti. Kaikkien työntekijöiden kelpoisuudet tarkistetaan työsopimuksen teon yhteydessä
Julkiterhikistä. Koko henkilöstön kelpoisuudet tarkistetaan vuosittaisissa automaattiajoissa Julkiterhikistä. Sijaiset
hankitaan sijaisohjeistusta noudattaen ja yksikön omaa sijaislistaa käyttäen. Sijaislistalle pääsevät esim. hyväksi
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havaitut alan opiskelijat tai meiltä työtä hakeneet
Työntekijöiden huumetestaus toteutetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti.
Tartuntatautilain mukainen soveltuvuus tarkistetaan heti rekrytointivaiheessa. Työntekijä ja työharjoittelussa oleva
opiskelija antaa esimiehelleen soveltuvuutta ja rokotussuojaa koskevan selvityksen suullisesti tai kirjallisesti. Tuhka- ja
vesirokon osalta tehdään molemmista kertaluonteinen selvitys rokotuksesta tai taudin sairastamisesta. Hinkuyskän
osalta selvitys annetaan rokotuksen voimassaolon mukaisin määräajoin ja kausi-influenssasta vuosittain. Mikäli
työntekijä ei anna selvitystä, esimies ohjaa hänet työterveyteen soveltuvuuden ja rokotesuojan arvioimista varten.
Työntekijä, jonka soveltuvuutta ja/tai rokotussuojaa ei ole selvityksin todettu riittäväksi, ei voi enää lain voimaantulon
jälkeen työskennellä tiloissa, joissa hoidetaan riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita tai potilaita.
Influenssarokotetta eivät tarvitse työntekijät, jotka työskentelevät vain influenssakauden ulkopuolella eli 1.5.–31.10.
välisenä aikana. Muut tartuntatautilain mukaiset rokotukset vaaditaan tällöinkin normaalisti

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


työpaikkansa sekä sen toiminnan ja tavat



työpaikan ihmiset niin työntekijät kuin asukkaat



työnsä ja siihen liittyvät odotukset

Perehdyttämistä annetaan kaikille työhön tuleville: vakituisille, määräaikaisille, tarvittaessa työhön kutsuttaville (ns.
keikkalaisille), opiskelijoille ja työharjoittelijoille. Perehdytystä annetaan myös työtehtävien ja työolosuhteiden
muuttuessa.
Jokaiselle uudelle työntekijälle nimetään perehdyttäjä, joka perehdyttää uutta työntekijää ensimmäiset päivät.
Perehdytys kestää, työtehtävistä ja aiemmasta kokemuksesta riippuen 2-5 työpäivää. Perehdytys dokumentoidaan ja
käydään läpi väliaika- ja koeaikakeskusteluissa. Käytössä sekä Mehiläisen perehdytysohjelma ja Louhelan mtyksiköiden oma ohjelma. Yksikköön on nimetty perehdytysvastaava.
a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön,
asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan?
Yksikön perehdytysohjelmassa käydään kaikki työtehtävän osa-alueet läpi. Perehdytyksestä tehdään kirjaukset
perehdytyslomakkeisiin. Perehdytyslomakkeet löytyvät
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=
%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%2
0asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F03%20
ORGANISAATIO%20JA%20VASTUUT%2FHenkil%C3%B6st%C3%B6n%20perehdytys
Tietosuojaohjeistus löytyy
https://mehilainen.sharepoint.com/sites/hoiva/esimiehet/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=
%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat&viewpath=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%2
0asiakirjat%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2Fhoiva%2Fesimiehet%2FJaetut%20asiakirjat%2F11%20
TURVALLISUUSOHJEISTUS%2FTietosuoja-%20ja%20tietoturvallisuus
Yrityksessä on käytössä uuden työntekijän opas ja henkilöstön perehdyttämisohjelma koko henkilöstölle. Sisältö
hieman poikkeaa tehtävästä ja työsuhteen kestosta riippuen. Käytössä on perehdytyksen tarkistuslista, joka käydään
läpi yhdessä työntekijän kanssa. Perehdytyslista on laadittu vakituisille työntekijöille, lyhytaikaisille sijaisille ja
opiskelijoille.
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Yksikköön nimetty perehdytysvastaava on vastuussa perehdytyksestä. Perehdytykseen osallistuu koko työyhteisö ja
usein tarkoituksenmukaisinta onkin, että varsinaisen työtehtävien opastamisen tekevät työntekijät. Yksiköstä vastaava
esimies vastaa siitä, että perehdytyksessä on käytettävissä riittävästi materiaalia ja käytettävä tieto on ajan tasalla.
Yksikön esimies sopii koeaikakeskustelun sekä huolehtii, että työntekijä on saanut riittävästi perehdytystä työhön.
Kun uusi työntekijä perehdytetään, tulee seuraavat dokumentit käydä hänen kanssaan läpi:








Domacare -asiakastietojärjestelmä ja vaitiolovelvollisuus sekä salassapitolomake
Perehdytyksen tarkistuslista / perehdytysohjelma
Yksikön tilat ja arjen käytännöt
Ohjaajien toimenkuvat
Yksikön vuorokohtaiset toimenkuvat
Muut erillisen perehdytysohjelmat edellyttämät asiat

Tarvittaessa töihin kutsuttavien ja hyvin lyhyitä sijaisuuksia tekevien työntekijöiden perehdyttämisohjelmaan
sisällytetään välttämättömät työsuhdeasiat ja tiivistetty työnopastus sekä turvallisuusasiat. Työsuhteen keston
pidetessä perehdytykseen lisätään yritystietoutta ja työnopastuksessa käsitellään tehtävää jo laajemmin osana
kokonaisuutta.
Vakinaiseen työsuhteeseen tulevan henkilön perehdyttämisessä käsitellään laajemmin työtehtävän linkittymistä
muihin toimintoihin ja kaikki perehdyttämisen tarkistuslistassa olevat asiat käydään läpi riittävällä laajuudella.
Tarkistuslistaan tehdään tarvittaessa lisäyksiä. Perehdyttämisohjelma suunnitellaan esimiehen ja perehtyjän kesken
yksilöllisesti huomioon ottaen mm. työsuhteen kesto ja luonne, ammattitaito, kokemus sekä koulutus. Tarkistuslista
sisältää jäsennellyn luettelon perehdyttämisessä esille otettavia asioita perehdytyksen suunnittelun ja toiminnan
tueksi.
Perehdyttäminen alkaa, kun lähiesimies käy uuden työntekijän kanssa perehdyttämisen aloittamiskeskustelun ja alkaa
täyttää hänen kanssaan perehdyttämisohjelmaa / tarkistuslistaa. Työhöntuloperehdyttäminen päättyy, kun
perehdyttämislistaan on kuitattu kaikki aloituskeskustelussa suunnitellut asiat perehdytyksi sekä osaaminen tarkistettu
ja esimies on käynyt työntekijän kanssa perehdyttämisen loppukeskustelun ja perehdyttämisohjelma / tarkistuslista
allekirjoitetaan. Loppukeskustelun yhteydessä esimies pyytää kirjallisen palautteen perehdytyksestä.
Perehtyjälle opastetaan miten hän voi oma-aloitteisesti hakea materiaalia ja tietoa.
Perehtyvä työntekijä kuittaa esimiehelleen itse, että on omaksunut riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi ja on
vastuussa lisätiedon hankkimisesta. Perehdyttäminen on vastavuoroinen prosessi, jossa perehtyjän tulee olla
aktiivisesti mukana.
Perehdyttäjä





opastaa
kertaa
tarkistaa oppimisen

Vastuu perehdyttämisen onnistumisesta on myös uuteen tilanteeseen tulevalla työntekijällä itsellään - oma aktiivisuus
on avainasemassa.
Perehtyjä





ottaa selvää asioista
kysyy, ellei tiedä
seuraa omaa oppimistaan

Täytetty ja allekirjoitettu perehdytyksen tarkistuslista / perehdytysohjelma skannataan työntekijän tietoihin
henkilötietojärjestelmään.
Perehdytyslomakkeella olevat kohteet kuitataan päivämäärällä ja perehdyttäjän nimimerkillä, kun ne on käsitelty.
Lomake säilytetään yksikössä ja sitä käytetään tukena väliarviossa.
b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus?
Henkilöstön osaamis- ja koulutusstrategia
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Menestyminen muuttuvassa maailmassa edellyttää jatkuvaa oppimista sekä työntekijän että yrityksen näkökulmasta.
Osaamisen hallinta on erittäin tärkeä kilpailuetu. Nopeus ja oikea ajoitus ovat kriittisiä tekijöitä osaamisen
kehittämisessä.
Osaamisen hallinta tarkoittaa osaamisen kehittämisen lisäksi sellaisten toimintatapojen kehittämistä, jotka tukevat
henkilökohtaisten kompetenssien siirtymistä tuotteisiin ja palveluihin ja näin ollen yhteiseksi osaamiseksi.
Osaamisen hallintaan liittyy myös yrityskulttuurin luominen, joka mahdollistaa tiedon ja osaamisen jakamisen sekä
yhdessä oppimisen. Onnistuminen edellyttää tavoitteellista osaamisen johtamista, jossa jokaisella työntekijällä on
vastuu omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestä.
Osana toimintayksikön toimintasuunnitelmaa laaditaan vuosittain henkilöstön kehittämissuunnitelma, joka pohjautuu
henkilöstökompassiin, tuloskeskusteluihin ja yksikön toiminnan kehittämisen painopiste alueisiin.
Tulos- ja tavoitekeskustelu
Tulos- ja tavoitekeskustelut käydään vuosittain tammi-helmikuussa. Keskustelun tavoitteena on arvioida edellisen
kauden suoriutumista ja tavoitteiden toteutumista sekä sopia tulevan vuoden tavoitteet. On erityisen tärkeätä, että
jokainen työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan, että hän saa palautetta suorituksistaan ja että hän tietää, miten
hyvistä suorituksista palkitaan.
Uusien työntekijöiden kohdalla kehityskeskustelu ja siihen liittyvä henkilökohtainen kehittämissuunnitelma käydään
perehdytysprosessin jatkumona noin kuuden kuukauden kuluttua työn aloittamisesta. Tämän jälkeen osaamista
arvioidaan normaalin prosessin mukaisesti. Kehityskeskustelun perusteella laaditaan osaajan henkilökohtainen
kehittymissuunnitelma.
Koulutusohjelmat ja Koulutuskalenteri
Elbit Skillsin koulutuskalenteriin on koottu tietoa Mehiläisen valtakunnallisista koulutuksista ja yhteistyökumppaneiden
järjestämistä koulutuksista tarpeen mukaisina.
Työhyvinvointiohjelma
Mehiläisen Työhyvinvointiohjelma kattaa konsernin kaikki toiminnot. Ohjelma toimii viitekehyksenä ja peruslinjauksena
toimipaikkakohtaisille työhyvinvointisuunnitelmille. Työhyvinvointiohjelma kohdistuu henkilöstön työkykyyn,
hyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä työympäristöön ja työsuojeluun.

Henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvivoinnin ylläpitämiseksi käymme vuosittain kehityskeskustelut ja seurannan
edellisten kehityskeskustelujen mahdollisten tavoitteiden toteutumisesta keskustelua ja yhteenvetoa yksikön johtajan
ja työntekijän kesken. Lisäksi käymme vuosittaisen työhyvinvointikyselyn pohjalta yhdessä työntekijöiden kanssa
keskustelua ja luomme yhdessä työhyvinvointisuunnitelman tulevalle vuodelle esille nousseiden asioiden pohjalta.
Osaamisen ylläpitämiseksi teemme yksikölle oman koulutussuunnitelman tulevalle vuodelle. Käytämme Mehiläisen
omaa koulutuskalenteria ja kouluttajia hyödyksi ja tarvittaessa käymme talon ulkopuolisissa koulutuksissa tai
käytämme ulkopuolisia kouluttajia räätälöidysti oman yksikön erikoisosaamisen vahvistamiseksi.
Kehitämme yksikön toimintaa aktiivisesti asiakas-, asukas ja läheistyytyväisyyskyselyjen ja palautteiden pohjalta.
Tulos- ja tavoitekeskustelut käydään vuosittain tammi-helmikuussa. Keskustelun tavoitteena on arvioida edellisen
kauden suoriutumista ja tavoitteiden toteutumista sekä sopia tulevan vuoden tavoitteet. On erityisen tärkeätä, että
jokainen työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan, että hän saa palautetta suorituksistaan ja että hän tietää, miten
hyvistä suorituksista palkitaan.

Toimitilat
Jokaisella asukkaalla on käytössään n. 15 m2 huone, jossa on wc ja kylpyhuone. Huoneessa on sänky, lipasto,
yöpöytä ja vaatekaappi.
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Yhteisessä käytössä on ruokailu- ja oleskelutila ja keittiö. Saunan käyttömahdollisuus on kaksi kertaa viikossa. Sauna
sijaitsee talon pohjakerroksessa. Lisäksi Louhelan tiloista löytyy harrastetiloja; mm. ryhmätiloja ja mahdollisuus pelata
biljardia. Lounasruokailut tapahtuvat talon yhteisessä ruokalassa pohjakerroksessa.
Tilojen käytön periaatteet
Jokaisella asukkaalla on oma huone, mihin muut eivät pääse. Henkilökunta saa mennä vain asukkaan luvalla ja
asukkaan ollessa paikalla. Asukkailla on poletit, joilla he pääsevät kulkemaan yksikön ulko-ovesta. Jokaisella on avain
omaan huoneeseen, ja huoneiden ovet saa lukittua. Asukkaiden henkilökohtaisista asioista puhutaan asukkaan ja
henkilökunnan kesken. Yksikön kaikkia asukkaita koskevia asioita käydään läpi asukasraporteilla. Asukkaat saavat
liikkua vapaasti yksikössä. Asukkaat, joilla on käytössään poletti, voivat liikkua talon ulkopuolella. Henkilökunnalla on
oma tilailmeen mukainen työskentelytila.
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?
Ykköskoti Aurinkorinteessä yhteisten tilojen huoltoon ja siivoukseen osallistuvat asukkaat, henkilökunta ja
laitoshuoltajat, jotka tekevät huoneisiin asukkaan poismuuttamisen jälkeen muuttosiivouksen. Laitoshuoltajat siivoavat
säännöllisesti myös yhteiset tilat sekä asukashuoneet. Jokainen asukas siivoaa oman huoneensa viikko-ohjelman
mukaisesti joko itsenäisesti tai ohjattuna. Jätteet lajitellaan jokaisen toimesta, ja yhdessä ne viedään pois yksiköstä
päivittäin. Jokainen asukas pesee omat pyykkinsä joko itsenäisesti tai ohjatusti. Lakanapyykki toimitetaan pestäväksi
talon ulkopuolelle Comfortalle.
Teknologiset ratkaisut (esim. kameravalvonta, paloturvallisuus, sähkölukot, lukitusjärjestelmät, hälytysjärjestelmät,
vartiointi)
Mehiläisessä kaikki potilaan hoitoon tai tarkkailuun välittömästi tai välillisesti käytettävät laitteet on kirjattu
toimipistekohtaisiin laiterekistereihin. Laiterekisterit tullaan siirtämään kiinteistöhallintajärjestelmä Fatmaniin vuoden
2019 aikana. Rekisterissä tulee olla ajantasainen tieto laitteen huolto-, kalibrointi- ja validointihistoriasta sekä laitteen
tunnistetiedot. Laitteet huolletaan ja kalibroidaan laitetoimittajan suositusten mukaisesti ja/tai vähintään vuosittain.
Yksikön laiterekisterin kuvaus:
Louhelassa on lukitusjärjestelmä, jonka huolto toimenpiteet tapahtuvat Avainasema
Hälytysturvajärjestelmänä on hoitajakutsu-painikkeet. Louhelassa on kameravalvonta.

palvelun

kautta.

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto
Yksikössä on käytössä seuraavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet:
Alkometri, pikahuumeseula ja verenpainemittari sekä asukkaiden omat verensokerimittarit
Sairaanhoitaja perehdyttää uusien laitteiden käyttöön. Yksikön laitteiden huollot järjestetään laiterekisterissa suositellun
aikataulun mukaan.
Terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta on aina tehtävä ilmoitus Fimealle niin pian
kuin mahdollista:


Vakavasta vaaratilanteesta 10 vuorokauden kuluessa siitä, kun käyttäjä tai valmistaja on ensimmäisen
kerran saanut tiedon tapahtumasta.


Läheltä piti –tapauksesta 30 vuorokauden kuluessa.
Ilmoittamisvelvollisuus koskee Suomessa laitteiden ja tarvikkeiden valmistajia ja ammattimaisia käyttäjiä sekä laitteita
ja tarvikkeita maahantuovia yrityksiä. llmoituksen tekemättä jättäminen on säädetty rangaistavaksi.

Fimean ohje: terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä
Ilmoituksista: (https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/fimealle-tehtavat-ilmoitukset/ilmoitusvaaratilanteesta)
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon
asianmukainen toteutuminen?
Mehiläinen Oy:ssä kaikki potilaan/asukkaan hoitoon tai tarkkailuun välittömästi tai välillisesti käytettävät laitteet on
kirjattu toimipistekohtaisiin laiterekistereihin. Rekisterissä tulee olla ajantasainen tieto laitteen huolto-, kalibrointi- ja

22

validointihistoriasta sekä laitteen tunnistetiedot. Laitteet huolletaan ja kalibroidaan laitetoimittajan suositusten
mukaisesti ja/tai vähintään vuosittain.
Laiteturvallisuus on paitsi laitteiden turvallisuutta myös niiden käyttöön liittyvää turvallisuutta. Esimies vastaa siitä, että
henkilöstö on saanut laitteiden käyttökoulutusta ja käyttöturvallisuusohjeet ovat saatavilla ja niitä noudatetaan.
Laitteisiin perehtyminen dokumentoidaan henkilökohtaiseen perehdytysohjelmaan
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot:
Sairaanhoitaja Minna Paakkari, puh. 020-7544 665, minna.paakkari@mehilainen.fi
Asiakas- ja potilastietojen käsittely
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä henkilötietoja. Sosiaalihuollon
asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa
laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri
käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.
Yksikössä on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä Domacare, johon kaikki asiakastiedot kirjataan ja
tallennetaan. Palvelimet on varmuuskopioitu ja palosuojattu.
Yksikköön on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 19
h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma.
Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee
järjestelmässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa
merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirastolle.
Käytön kannalta tarpeelliset ohjeet on laadittu yksikön tietojärjestelmien yhteyteen.
Yksikön asiakasrekisteristä vastaavana henkilönä toimii toimintayksikön luvasta vastaava henkilö. Asiakasrekisteriin
merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja
korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle, siis kunnalle, lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä
tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä
ja sen perusteista.
Palvelun päätyttyä asiakkaan asiakirjat toimitetaan palvelusopimuksissa tai saaduissa ohjeissa kuvatulla tavalla
lapsen sijoittaneen sosiaaliviranomaisen haltuun. Muu aineisto hävitettään.
Yksikön johtaja antaa uudelle työntekijälle tunnukset tietojärjestelmään. Tiimivastaava luo tunnukset
asukastietojärjestelmä Domacareen. Työsuhteen päätyttyä, tunnukset poistuvat automaattisesti järjestelmästä.
Kunta rekisterinpitäjänä voi vain antaa luvan tietojen luovutukseen, ennen muille tahoilla luovuttamista pyydetään
kunnalta kirjallinen lupa. Jos asukas on itse maksava, me olemme reksiterinpitäjät.
Asukkaan pois muuttaessa, rekisteripitäjän pyydettyä, asukkaan asiakirjat toimitetaan suljetussa kirjekuoressa,
kuriiripalvelua käyttäen tai annetaan henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijälle. Käytössä myös salattu
sähköposti.

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä
lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja
viranomaismääräyksiä?
Tietosuojan toteutus on kuvattu Mehiläisen laadunhallintaan ”tietoturva” osiossa. Mehiläisen it-vastuut ja valtuudet on
määritelty tietoturvastrategiassa. kaikkien työntekijöiden työsopimukseen liittyy salassapitositoumus.
Mehiläisen tietoturvapolitiikan kantava periaate on se, että kaikki muu kuin julkiseksi luokiteltu tieto on vain niiden
tunnistettujen henkilöiden saatavissa, joilla on oikeus kyseisen tiedon käsittelyyn. Tietoturvapolitiikan noudattaminen on
jokaisen työntekijän velvollisuus ja on esimiesten vastuulla huolehtia siitä, että työntekijät ymmärtävät tietoturvan
tärkeyden. Tietoturvapolitiikan rikkomukset käsitellään tietoturvallisuuden ohjausryhmässä.
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Asiakas tietosuoja ominaisuudet ovat määräysten ja suositusten mukaiset.
Toimintayksikön vastuuhenkilö on nimetty asiakasrekisteristä vastaavaksi.
Hoitosuhteen alussa pyydetään lupa tietojen käyttöön ja se ja sen laajuus kirjataan asiakastietojärjestelmään.
Tietojen rekisteröinnistä kerrotaan suullisesti asiakaspalvelutilanteessa ja asukkaan tullessa hoitoon. Kirjallinen
informaatio siitä, että tietoja rekisteröidään järjestelmään, annetaan asiakaspalvelun alkamisen yhteydessä käytettävillä
lomakkeilla. Samassa yhteydessä asiakasta informoidaan rekisteriselosteesta. Järjestelmä sijaitsee yksikön
palvelintasolla. Sitä käytetään palvelimella olevilta työasemilta. Palvelimen tietoturva on hoidettu organisaatiotasolla
varmuustallentein.
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Käyttöoikeuden
saaminen järjestelmään edellyttää kirjallista vaitiolositoumusta. Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päätyttyä.
Tietosuojavastaava: Kim Klemetti, kim.klemetti@mehilainen.fi
Henkilökunnan perehdyttämisohjelmassa varmistetaan tietosuoja-asioiden osaaminen ja hallinta. Ohjelmassa on
eritelty perehdytettävät asiat, jotka tulee käydä läpi.
Tietosuojakäytännön ja vaitiolovelvollisuus selvitetään työntekijälle työsopimusta allekirjoitettaessa ja se kirjataan
henkilöstönhallinta järjestelmään. Yksikön tietosuojakäytännöt on kuvattu tietosuojaselosteessa.
Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet www.tietosuoja.fi
Mehiläisen hoivapalveluiden tietosuojaseloste:
https://www.mehilainen.fi/rekisteriseloste/hoivapalveluiden-tietosuojaseloste
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon
(lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista:
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
Ohje salatun sähköpostin käyttöön:
https://mehilainen.sharepoint.com/:w:/r/sites/tietohallinto/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5DAE9811-BF4149C4-A313994EB71983CA%7D&file=Salatun%20s%C3%A4hk%C3%B6postin%20l%C3%A4hett%C3%A4minen.docx&action=d
efault&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
Miten varmistatte että yksikössä noudatetaan tietosuojaan ja asukkaiden yksityisyyden suojaan liittyvää
lainsäädäntlöä?
Työntekijä allekirjoittaa työsopimuksen yhteydessä vaitiolovelvollisuus kaavakkeen. Työntekijät suorittavat myös
tietosuojatentin.
b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä
perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvä perehdytysohjeistus ja käytännöt löytyvät sähköisestä
toiminnanohjausjärjestelmästä ja ne ovat osa työntekijän perehdytysohjelmaa, jonka kaikki työntekijät käyvät läpi.
Moodlessa on koko henkilöstölle pakollinen tietosuojakoulutus ja tentti, jonka jokaisen rekrytoidun tulee käydä ja
hyväksytysti suorittaa ensimmäisen kuukauden aikana. .
Perehdytysvastaava varmistaa, että jokainen työntekijä käy tietosuojakoulutuksen ja tekee tentin.
c) Missä yksikkönne tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä?
Kodin kansiossa yksikön yhteisissä tiloissa.
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d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Kim Klemetti, kim.klemetti@mehilainen.fi

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

Omavalvontasuunnitelma arkistoidaan seitsemäksi vuodeksi.

OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja)
Paikka ja päiväys
31.10.2019, päivitetty 29.5.2020
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Niina Nieminen, Yksikön johtaja, Ykköskoti Aurinkorinne
LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUKSIA:
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elämä, etiikka.
Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.
-

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja
turvallisuusasiantuntijoille
-

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf

THL (2017): Näkökulmia sosiaalihuollon palveluiden turvallisuuteen
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134849/URN_ISBN_978-952-302-895-1.pdf?sequence=1
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THL raportteja (2011/54): Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa. Opastusta asiakastiedon käyttöön ja
kirjaamiseen.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79866/d68ab232-88fc-4478-8c2191164a177a1a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten
asumispalveluiden laatusuositus
-

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf

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

http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuoltoorganisaatioiden_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/laitsuositukset-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/rekisterijatietosuojaselosteet.html

