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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

 

Palveluntuottaja Diakonissalaitoksen Hoiva Oy 

Y-tunnus 0307082-1 

Kunnan nimi Helsinki      

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus  Hoivakoti Mylly   

Katuosoite Myllytie 17, 04410 Järvenpää   

Palvelumuoto, asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan sekä asiakaspaikkamäärä 

Tehostettu palveluasuminen, vanhukset; 60 asukaspaikkaa  

Esihenkilö Hanne Bird    

Puhelin 0408391104 

Sähköposti hanne.bird@hoiva.fi  

 

Toimintalupatiedot  

Aluehallintoviraston / Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toi-

mintaa harjoittavat yksiköt) 25.5.2020, luvan muutos 25.8.2021  

Palvelu, johon lupa on myönnetty Asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen- vanhukset 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ostopalvelujen tuottajat Securitas, Herkkupaja, Everon Oy, Comforta Oy, L&T,  Onvire Oy 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen palvelujen laa-

dusta. Henkilöstö seuraa palveluiden laatua osana päivittäistä työtä ja raportoi havaitsemistaan 

puutteista esimiehelleen. Yksikönjohtaja ja vastuutyöntekijät tapaavat alihankkijoiden edustajia 

säännöllisissä yhteistyöpalavereissa, joissa laaditaan suunnitelmat palvelun ja yhteistyön laadun 

varmistukselle sekä yhteistyön sujuvuudelle. 

 

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa 

Kyllä x  Ei 
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n toiminnan lähtökohtana on ihmisarvon kunnioittaminen. Toimin-

tamme perustuu asiakkaan, henkilökunnan ja yhteisön muiden toimijoiden välisen luottamuksen 

rakentamiseen. Korostamme kodikkuutta, turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yksilöllistä hoitoa, huo-

lenpitoa ja tukea.  Haluamme olla kannattavasti kasvava kokonaisvaltaisten asumis-, päihde- ja 

hoivapalveluiden tarjoaja sekä kehittäjä pääkaupunkiseudulla ja lähialueilla. 

Arvot 

Diakonissalaitos on yli 150-vuotias säätiö ja yhteiskunnallinen yritys. Se on vaikeiden yhteiskunnal-

listen ongelmien asiantuntija ja alan suunnannäyttäjä, jolla on vahva sosiaalinen omatunto. Diako-

nissalaitos luo uusia ratkaisuja niillä yhteiskunnan alueilla, joilla ihmiset syystä tai toisesta uhkaa-

vat jäädä palvelujen ulkopuolelle. Diakonissalaitos on vahvasti arvoista ponnistava organisaatio.  

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy on Diakonissalaitoksen säätiön tytäryritys.  

 

Kristillinen lähimmäisenrakkaus 

• Perustamme palvelutyömme rajoja ylittävään kristilliseen lähimmäisenrakkauteen. 

Ihmisarvo 

• Puolustamme jokaisen ihmisen luovuttamatonta ihmisarvoa. 

• Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ihmisoikeuksia. 

• Luomme mahdollisuuksia inhimillisesti arvokkaaseen elämään. 

Uudistaminen 

• Innovoimme, kiritämme yhteiskuntaa ympärillämme muuttumaan ja saamme aikaan ta-

voitteellista muutosta. 

Nämä arvot tarkoittavat toiminnassa sitä, että 

• Olemme rohkeita ja suvaitsevaisia, asiantuntevia ja uudistuvia 

• Rakennamme toivoa ja luottamusta. 

• Arvostamme omaa historiaamme. 

 

Hoivakoti Myllyn toimintaperiaatteet 

Hoivakoti Mylly tarjoaa ikääntyneille asukkailleen ympärivuorokautista, tehostetun tuen asumispal-

velua. Mylly on erikoistunut psykogeriatriseen hoitoon ja huolenpitoon sekä muistisairaiden asiak-

kaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Mylly on asukkaidensa loppuelämän koti ja Myllyssä tarjotaan 

myös saattohoitoa.  Hoivakoti Myllyssä jokainen asukas saa elää omannäköistänsä elämää. Asuk-

kailla on yksilöllinen elämänkaari ja he saavat elää arkeaan mahdollisimman pitkälti kuten aiemmin-

kin, hoitohenkilökunnan tukemana.   
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3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

Johtamisjärjestelmä 

Palveluyksikön johtaja vastaa yksikön toiminnasta, hänen työparinaan toimii vastaava ohjaaja. Myl-

lyyn on nimetty vastuuhenkilöitä (esim. tiimivastaavat, lääkehoidosta vastaava asiantuntija sairaan-

hoitaja, kirjaamisvastaava sekä turvallisuusvastaavat), jotka avustavat palveluyksikön johtajaa 

omien vastuualueiden kanssa.  Tiimivastaavat johtavat oman tiiminsä toimintaa yksikön ja asiakkai-

den tavoitteiden mukaisesti. Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. Omahoitajien tehtävänä 

on toimia asukkaan edun edistäjänä ja tämän oman näköisen elämän mahdollistajana. Omahoitaja 

tuntee asiakkaansa, työskentelee häntä lähellä ja edistää asiakkaan hyvän elämän toteutumista. 

Omahoitaja pitää työyhteisön ajan tasalla asiakkaan asioissa. Palveluyksikön johtajan esihenkilönä 

toimii palvelualuejohtaja. Palvelualuejohtajan esihenkilönä toimii palveluliiketoiminta johtaja. Hei-

dän esihenkilönsä on konsernin liiketoimintajohtaja.  

 

RISKIENHALLINTA  

Diakonissalaitoksella on pitkä ja edistyksellinen historia riskienhallinnan, turvallisuuden sekä työ-

suojelun kehittämisessä. Riskienhallinta ja turvallisuustyö tähtäävät turvalliseen ja viihtyisään työ- 

ja asiointiympäristöön, tiedon, ympäristön ja omaisuuden suojelemiseen sekä toiminnan jatkuvuu-

den turvaamiseen. Näiden asioiden toteuttaminen on osa jokaisen arkityötä. Johdon ja esihenkilöi-

den tehtävänä on luoda riittävät toimintaedellytykset turvallisuustoiminnalle sekä ohjata ja valvoa 

sen toteutumista. Turvallisuuden tärkeimpiä tekijöitä ovat henkilökunnan ammattitaito ja turvalli-

suusosaaminen sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja asiakkaiden tuntemus.  

 

Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja. Riskienhallintaan osallis-

tuu jokainen työntekijä omassa roolissaan. Toimivan riskinhallinnan ydin on yksikön avoin ilmapiiri, 

joka mahdollistaa virheiden esille ottamisen ja toiminnan kehittämisen. Palveluyksikön johtaja to-

teuttaa riskienhallintaa yhteistyössä yksikön henkilöstön ja palvelualuejohtajan kanssa. Apuna hä-

nellä ovat kiinteistöpäällikkö, turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö sekä valvontaviranomaiset.  

 

Hoivan organisaatiotason riskienhallintaa ohjaavat toimintaohjeet löytyvät intrasta. Jokainen uusi 

työntekijä perehdytetään ohjeistuksiin. Uusista ohjeista ja toimintatavoista informoidaan intrassa 

sekä yksiköiden palavereissa.  

 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Riskienhallinta on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea yrityksessä tehtävää toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien 

vahinkojen vähentämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön 
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tekoja, ja työhön osallistuu jokainen työntekijä omassa roolissaan. Hyvä riskienhallinta on luonteel-

taan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Työn vaaroja ja riskejä arvioidaan 

LähiTapiolan RISKIT-palvelulla ja organisatorisia riskejä Granite-riskien arvioinnilla.  

 

HaiPro 

Yksikön henkilöstö kirjaa asiakasturvallisuuteen, työturvallisuuteen, tietoturvaan ja toimintaympä-

ristöön liittyviä haittatapahtumia ja läheltä piti -tapahtumia HaiPro-järjestelmään. Palveluyksikön 

johtaja tai tiimivastaavat käsittelevät tapahtumat yhdessä henkilöstön kanssa ja suunnittelee kor-

jaavat toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt.   Asukkaiden ja omaisten/läheisten kanssa käy-

dään heitä koskettavat vaara-, uhka- ja läheltä piti -tilanteet läpi mahdollisimman pian ja avoi-

mesti. Palveluyksikön johtaja varmistaa, että tapahtuma on dokumentoitu asianmukaisesti ja eh-

käiseviä toimenpiteitä pohdittu. Ohjeet tähän ovat intrassa. HaiPro-järjestelmän tuottaman tiedon 

avulla on tarkoitus tunnistaa tapahtumiin vaikuttaneet juurisyyt. Syiden analysoinnin perusteella 

suoritetaan kehittämistoimenpiteitä. HaiPro-ilmoitusten käsittelyt kirjataan yksikön palaverimuisti-

oihin. Jokaisella yksikön työntekijällä on velvollisuus seurata palavereissa käsiteltyjä asioita. 

Vakavasta väkivaltatilanteesta ilmoitetaan poliisille. Palveluyksikön johtaja ilmoittaa viipymättä 

palvelun tilaajille vakavat uhka- ja vaaratilanteet. Työnantajan on ilmoitettava työsuojeluviran-

omaiselle kuoleman tai vaikean vamman aiheuttaneesta työtapaturmasta, josta on tehtävä poliisi-

tutkinta. Kriisitilanteisiin ja siihen liittyvään viestintään Diakonissalaitoksen Hoivalla on olemassa 

erillinen ohje. Lisäksi käytössä on työterveyshuollon järjestämät defusing/debriefing -menetelmät 

kriisityöhön. Myllyssä tarjotaan vuorossa keskustelutukea kriisin kohdanneelle työntekijälle palve-

luyksikön johtajan tai tiimivastaavien toimesta.  

Myllyssä suunnitellaan toimenpiteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään tai vähentämään riskien 

toteutumista sekä niiden aikataulut ja vastuuhenkilöt. Riskien arvioinnin pohjalta nostetaan kehit-

tämistavoitteita toimintasuunnitelmaan. Palveluyksikön johtaja käy turvallisuusasiat säännöllisesti 

läpi palvelualuejohtajan kanssa. Palvelualuejohtaja raportoi poikkeamat edelleen toimialuejohta-

jalle. Näin varmistetaan, että yrityksen johdolla on ajantasaisesti riittävästi tietoa toimintayksiköi-

den turvallisuuden ja laadun tilasta. 

 

Riskienhallinnan työnjako 

Johdon ja esihenkilöiden tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä 

sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toimin-

nan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Palveluyksikön johtajalla 

on päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten kä-

sittelylle. Riskienhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat 
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turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta pa-

rantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Riskienhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole kos-

kaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä 

muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. 

Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan oma-

valvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

 

Riskienhallinnan prosessi on käytännössä omavalvonnan toimeenpanon prosessi, jossa riskienhal-

linta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. Diakonissalaitoksen Hoivan organisaatiota-

son riskienhallintaa ohjaavat toimintaohjeet löytyvät intrasta. Jokainen uusi työntekijä perehdyte-

tään riskienhallinnan ohjeistuksiin. Uusista ohjeista ja toimintatavoista informoidaan intrassa sekä 

yksiköiden työpalavereissa. Myllyssä toimii nimetty turvallisuusohjaaja, joka osallistuu oman palve-

lualueensa turvallisuuskokouksiin. Turvallisuusohjaajalla on perehdyttämisvastuu tiiminsä ja yhtei-

sönsä turvallisuusasioista. 

Varautuminen 

Kriisi- tai poikkeustilanteita varten on luotu omat ohjeet ja toimintatavat. Tarvittaessa kutsutaan 

koolle konsernin valmiustyöryhmä. Poikkeustilanteissa annetaan täsmennettyä ohjeistusta mm. 

henkilöstöresurssien riittävyyden turvaamisesta, suojavarusteista ja hygieniakäytänteistä sekä ra-

portoinnista ja lokikirjanpidosta. 

Korjaavista toimenpiteistä tiedottaminen henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille 

Turvallisuusviestintä pohjautuu Diakonissalaitoksen kriisiviestintäsuunnitelmaan. Viestinnän kehit-

tämisestä ja ohjaamisesta vastaa viestintäjohtaja.  Tiedon tulee kulkeutua aina päätösvaltaiselle 

vastuuhenkilölle asti. Sen tahon on korjattava puute tai puututtava asiaan, jolla on siihen edelly-

tykset.  

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät 

Palveluyksikön johtaja Hanne Bird  

Myllytie 17, 04410 Järvenpää 

040831104 

hanne.bird@hoiva.fi 

 

Hoivakoti Myllyn omavalvonnan vastuuhenkilö on palveluyksikön johtaja, joka ohjaa henkilöstönsä 

toimintaa ja vastaa siitä, että omavalvontaa toteutetaan käytännössä sovittujen periaatteiden 
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mukaisesti. Palveluyksikön johtaja huolehtii, että kriittiset työvaiheet tunnistetaan ja käsitellään 

sovitusti, sekä vastaa kriittisten työvaiheiden raportoinnista organisaatiossa eteenpäin palvelu-

aluejohtajalle. 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturval-

lisuuteen liittyviä muutoksia ja aina kerran vuodessa. Omavalvontaan tehtävät muutokset hyväksy-

tetään palvelualuejohtajalla. Palveluyksikön johtaja vastaa omavalvonnan toteutumisesta ja toi-

minnan vaatimusten mukaisuudesta. Jokaisen työntekijän tulee ilmoittaa omavalvontaan liittyvistä 

poikkeamista. Omavalvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti henkilöstön 

kanssa koko yksikön palaverissa.  

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asukkaat, 

omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä toimintayksikön ilmoitustaululla sekä yrityksen www si-

vuilla (www.hoiva.fi) 

 

5 ASUKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asukkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, lähei-

sensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimava-

roistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimin-

takyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Osana 

palvelutarpeen arviointia, voidaan käyttää erilaisia toimintakyvyn mittareita ja menetelmiä.  

 

Yksikössä on käytössä: RAI arviointimenetelmä  

 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asukkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, lähei-

sensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimava-

roistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimin-

takyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palve-

lutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosi-

aalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikke-

nemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko 

ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
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Omahoitaja laatii asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelman yhteistyössä asukkaan ja mahdollisesti 

hänen verkostonsa kanssa. Omahoitaja huolehtii, että hoitohenkilökunta tuntee asukkaan hoito-

suunnitelman sisällön ja tavoitteet. Tiimivastaava vastaa siitä, että asiakastyötä ohjaavat asiakkai-

den hoito-ja palvelusuunnitelmat. 

 

Mikäli asukkaan palvelutarpeessa tai nykyisen palvelun määrässä havaitaan oleellisia muutoksia, 

on palveluyksikön johtaja yhteydessä Hoivan asiakasohjaukseen. Yhteistyössä asiakasohjauksen ja 

kunnan kanssa arvioidaan palvelutarve ja sovitaan muutoksista. 

 

 

Hoito- ja palvelusuunnitelma 

Myllyn hoivakodin asuminen rakentuu tuentarpeen arvioinnista sekä sen pohjalta tehdystä yksilöl-

lisestä hoito- ja palvelusuunnitelmasta. Asukkaan kotikunnan hoitopaikkapäätöksen tehneen ja lä-

hettävän asiakaspalveluohjaajan kanssa osallistutaan tarvittaessa tuen tarpeen arviointiin osana 

asiakastyötä. Tärkein elementti tuen ja palvelujen tarpeen arvioinnissa on asukas itse. Asukasvalin-

nat tekee tilaajakunta yhteistyössä hoivakodin kanssa. Asukkaan muuttaessa hoivakotiin hänen 

kanssaan käydään yksityiskohtaisesti läpi yksikön toimintatavat.  

 

Asukkaalle nimetään omahoitaja heti yksikköön muuttaessa. Omahoitajan tehtäviin kuulu asuk-

kaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kokonaistilanteen kartoitus ja seuranta sekä näistä rapor-

tointi moniammatillisen tiimin jäsenille.  Omaohjaaja huolehtii asukkaalle tarpeen mukaisten laki-

sääteisten etuuksien ja kuntoutuspalvelujen saamisen.   

  

Asukkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen  

Asukkaalle ja hänen läheiselleen järjestetään mahdollisuus tutustua yksikköön palveluyksikön joh-

tajan opastuksella.  

  

Asukasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustan-

nuksista ja sopimusmuutoksista.  

Palveluihin tulovaiheessa asukkaan ja hänen asioistaan huolehtivan henkilön, omaisen tai edunval-

vojan kanssa käydään yhdessä läpi kunnan ohjeistus asumispalvelumaksun määräytymisestä. Pal-

velujen kustannusten muutoksista asukasta ja/tai hänen laillista edunvalvojaansa informoidaan 

aina kirjallisesti ja sovitun ajan puitteissa ennen hinnanmuutosten voimaantuloa.  
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Asukkaan kohtelu 

Asukkaita kohtaan käyttäydytään kunnioittavasti. Itsemääräämisoikeuden kunnioitus, liikkumisva-

paus, yksityiselämän ja omaisuuden suoja sekä oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen ovat 

asukkaan perusoikeuksia. Yksilöllisesti suunnitellun arjen tuen tarkoituksena on edistää asukkaan 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. 

 

Asukasta kuullaan kaikissa häntä koskevissa asioissa. Henkilöstön on taattava asukkaalle todellinen 

mahdollisuus päättää itseään koskevista asioista ja tehdä omat valintansa antaessaan hänelle tu-

kea. Asukkaalla on oikeus päättää ihmissuhteistaan ja niiden ylläpidosta. Asukkaan kotiin ei saa 

mennä ilman lupaa ja hänellä on oikeus päättää asunnossaan vierailevista ihmisistä. Asukkaalla on 

mahdollisuus kutsua ystäviään ja läheisiään kotiinsa.  Omaiset keskustelevat asukkaan kanssa yh-

dessä hänen ystävistään ja läheisistään, jotka ovat tälle tärkeitä henkilöitä ja joiden kanssa yhtey-

denpitoon toivotaan tukea henkilökunnalta. 

 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on perusoikeus. Se tarkoittaa yksilön oikeutta määrätä omasta elämästään ja 

oikeutta päättää itseään koskevista asioista. Itsemääräämisoikeuden perustana on jokaisen oikeus 

yhdenvertaisuuteen sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, sekä turvallisuu-

teen. Kenenkään fyysistä tai psyykkistä koskemattomuutta ei saa loukata ja jokaista ihmistä on koh-

deltava kunnioittavasti. Itsemääräämisoikeuteen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksi-

tyiselämän suojaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilöstön tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa 

asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja to-

teuttamiseen. 

 

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palve-

luja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Sosiaalihuollossa 

itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden 

terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Palveluiden piirissä olevan henkilön itsemääräämisoi-

keutta ja itsenäistä suoriutumista tuetaan yksilöllisesti, jokaisen henkilön erilaiset tarpeet ja kyvyt 

huomioon ottaen. Itsemääräämisoikeutta vahvistavat toimintatavat kirjataan asukkaan hoito- ja 

palvelusuunnitelmaan. Suunnitelmasta ilmenevät toimintatavat henkilön itsenäisen päätöksen-

teon tukemiseksi, kuvaus osallisuuden ja osallistumisen varmistamiseksi, kommunikaatiomenetel-

mät, sekä muut keinot, joiden avulla palveluja toteutetaan ilman rajoitustoimenpiteitä. Hoito- ja 

kuntoutussuunnitelmat päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein. Henkilökunta on perehty-

nyt itsemääräämisoikeutta vahvistaviin työmenetelmiin ja soveltaa niitä omassa työssään.  
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Asukkaiden oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon pidetään Hoivakoti Myllyssä tär-

keänä periaatteena.  Asukkailla on mahdollisuus tehdä päätöksiä omien kykyjensä mukaan. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa asukkaan kuuntelemista, elekielen tulkintaa, mielipiteiden säännöllistä kysy-

mistä ja vaihtoehtojen tarjoamista. Päivittäin toistuvia asukkaan päätöksiä ovat mm. lepoajat, ruo-

kailuun, yhteydenpitoon ja aktiviteetteihin liittyvät valinnat. Asukas saa päättää viettääkö aikaa yk-

sin vai muiden seurassa. Tarvittaessa avustetaan liikkumisessa kotona ja kodin ulkopuolella. Mikäli 

asukas ei halua tai pysty lähtemään esimerkiksi vaateostoksille, mietitään vaihtoehtoja etukäteen 

yhdessä asukkaan kanssa ja tehdään valinnat hänen toiveidensa ja mieltymysten mukaan.  

 

Asukasta autetaan pitämään yhteyttä läheisiin ihmisiin avustamalla puhelimen tai muun teknolo-

gian käytössä. Asukas saa soittaa ryhmäkodin puhelimesta. Jos asukas pitää paljon yhteyttä talon 

ulkopuolelle, avustetaan häntä oman puhelimen hankinnassa ja sen käytössä.   

 

Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään 

Hoivakoti Myllyn omahoitajat ja tiimit miettivät aktiivisesti toimintatapoja välttää itsemääräämis-

oikeutta rajoittavia toimenpiteitä tai vähentää niitä. Asukkaat asuvat omissa kodeissaan ja heidän 

omaa tahtoaan kunnioitetaan päivittäisten toimintojen toteuttamisessa. Yksilön turvallisuuden 

tunteen vahvistaminen on yksikön tavoitteena vuonna 2022. Rauhallinen ilmapiiri, ja yhteiset toi-

mintatavat vähentävät tarvetta rajoittaville toimenpiteille.  Henkilöstölle tarjotaan lisäkoulutusta 

tarpeen mukaan miten ennakoida haastavia tilanteita ja pitää yllä toistuvaa päivästruktuuria, 

mitkä osaltaan vähentävät tarvetta rajoittaville toimenpiteille.  

 

Rajoittavien toimenpiteiden käytön kriteerit, päätöksentekotapa, menettelytavat, kirjaaminen 

ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraaminen  

 

Mikäli päätöksiä ja ratkaisuja itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta kuitenkin tarvitaan, perustu-

vat ne aina itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevaan lakiin ja säädöksiin. Itsemääräämisoi-

keutta rajoittavia toimenpiteitä käytetään vain äärimmäisissä tapauksissa ja ne pyritään pitämään 

mahdollisimman lyhytkestoisina. Rajoittavien toimenpiteiden käytöstä keskustellaan aina asukkaan 

tai hänen läheisensä kanssa ja päätöksen rajoitteiden käytöstä tekee aina lääkäri. Rajoitustoimenpi-

teiden käytöstä kirjataan ratkaisu tai lääkärin tekemä päätös asiakastietojärjestelmään organisaa-

tion ohjeen mukaisesti. Ratkaisun tekijän tulee ilmoittaa toimenpiteestä palveluyksikön johtajalle.  

Rajoittavien toimenpiteiden toteuttamista ja niiden seurauksia seurataan säännöllisesti.  
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Ohjeet perustuvat rajoittamistoimenpiteitä koskevaan lakiin ja STM:n ohjeistukseen. Ne käydään 

läpi hoitohenkilöstön kanssa perehdytyksessä ja tarvittaessa työryhmä osallistuu erilaisiin sisäisiin 

koulutuksiin.  

Menettelytapa, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti 

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus puuttua havaitsemaansa epäasialliseen kohteluun ja ilmoit-

taa siitä esihenkilölle. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon hen-

kilökunnan ilmoittamaan viipymättä omalle esihenkilölleen tai toiminnasta vastaavalle henkilölle, 

jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon 

toteuttamisessa. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan epäasiallista kohtaamista, louk-

kaamista sanoilla, asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoinkohtelua ja toi-

mintakulttuurista johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmei-

nen tai voi johtaa epäkohtaan, tulee ilmoittaa. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estä-

mättä. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seu-

rauksena. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät intrasta.    

 

Asukkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johta-

valle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen 

muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman 

muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytök-

seen asiakasta kohtaan. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asukkaalla on 

oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai palvelualuejohtajalle. Muistutuksen 

voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutukset käsi-

tellään ja niihin vastataan kirjallisesti kuukauden kuluessa. 

 

Potilasasiamies neuvoo Diakonissalaitoksen asiakkaita sosiaalihuollon lainsäädäntöön ja potilas-

lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista). Hän tiedottaa ja neuvoo asiakkaita oikeusasioissa, pyrkii pa-

rantamaan asiakkaan asemaa ja oikeusturvaa, on perehtynyt lakeihin, jotka koskevat asiakkaan oi-

keusturvaa, on puolueeton eikä osallistu muuhun asiakastyöhön, toimii sovittelijana, jos asiakkaan 

ja henkilökunnan välillä syntyy riitatilanteita ja avustaa asiakasta tekemään muistutuksen tai kor-

vaushakemuksen, jos asiakas on tyytymätön hoitoonsa. Muistutukseen vastaamisen menettely-

ohje ja lomake löytyvät intranetin sivuilta kohdasta potilasasiamies ja www.hdl.fi.   

 

 

 

 

 

http://www.hdl.fi/
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Kuluttajasuojaa koskeva informaatio 

Yksikössä toimitaan kuluttajasuojaa koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti. 

Palvelusopimuksissa on ohjeistettu, miten toimitaan reklamaatiotilanteissa. 

Toimintayksikön ilmoitustaululla on potilasasiamiehen yhteystiedot. 

 

Henkilö/taho, jolle muistutus osoitetaan 

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy 

Potilasasiamies  

Asiakkuussuunnittelija Kimmo Hannus 

Alppikatu 2, 00530 Helsinki 

050 395 5600 kimmo.hannus@hoiva.fi 

 

Kuluttajansuojalain piiriin kuuluvat palvelut 

Palvelualuejohtaja Johanna Arppe, puh. 050 401 8719, johanna.arppe@hoiva.fi 

 

Ostopalvelusopimukseen liittyvät muistutukset asiakkaan tulee osoittaa kotikunnan viranomai-

selle. 

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot  

Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, tai tarvitsee 

neuvoja oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollossa voi hän olla yhteydessä sosiaali- ja potilas-

asiamieheen. Sosiaali- ja potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös asiakkaiden ja potilaiden 

omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset sekä asiakkaiden ja potilaiden asioissa toimivat yhteistyöta-

hot.  

 

Keusoten sosiaaliasiamiespalvelut hoitaa Sosiaalitaito Oy  

  

Sosiaaliasiamiehet:  

Clarissa Peura ja Riikka Kainulainen    

sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi  

  

Postiosoite:  

Sosiaalitaito  

Sosiaaliasiamies  

Sibeliuksenkatu 6 A 2  

04400 Järvenpää  

  

Puh. 0400 277 087, ma klo 12-15, ti-to klo 9-12  

mailto:kimmo.hannus@hoiva.fi
mailto:johanna.arppe@hoiva.fi
mailto:sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi
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Sosiaali- ja potilasasiamies on puolueeton taho, joka ei tee päätöksiä, eikä ota kantaa lääketieteel-

liseen hoitoon.  

 

Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä  

1. Asukkaan suora yhteydenotto hoitohenkilöstöön ja tiimivastaavaan.   

2. Yhteydenotto palveluyksikön johtajaan. Avoimella keskustelulla hoitoa /palvelua antaneen hen-

kilön ja/ tai hänen esihenkilönsä kanssa usein selviää mahdolliset väärinkäsitykset sekä sen avulla 

voidaan korjata tapahtuneet virheet tai puutteet.   

3. Yhteydenotto palveluyksikön johtajaan potilas- ja sosiaaliasiamiehen avulla.  

4. Jos asumispalvelupaikassa käydyistä keskusteluista ei ole apua, asukas tai hänen omaisensa voi 

tehdä kirjallisen muistutuksen palvelualuejohtajalle. Potilas- ja sosiaaliasiamies avustaa tarvitta-

essa. Muistutus on laissa säädetty menettelytapa ja palvelualuejohtajan on selvitettävä muistutuk-

sessa kerrottu asia työryhmän kanssa sekä vastattava muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, 

noin 1-3 viikon sisällä. Tiedoksi aina palvelualuejohtajalle.  

5. Kantelu Aviin (Aluehallintovirasto) ja /tai Valviraan (Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto).    

6. Potilas- ja lääkevahingot PVK:lle (Potilasvakuutuskeskus).    

  

Muistutukset käsitellään ja niihin puututaan välittömästi tarvittavin toimenpitein.  

 

Asukkaan osallisuus Hoivakoti Myllyssä 

Osallisuus merkitsee vaikuttamista ja osallistumista. Ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa 

kokonaisuutta, kun hän tulee kuulluksi itsenään ja voi vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asi-

oihin. Työntekijöillä on vahva osaaminen kuntouttavassa hoitotyössä ja positiivinen, johdonmukai-

nen ja kunnioittava asenne vaikeissakin tilanteissa, mikä lisää luottamusta henkilökunnan ja asuk-

kaiden välillä. Arkeen on luotu rakenteita, jotka tukevat asukkaiden toimijuutta. Myllyn asukkailla 

on mahdollisuus vaikuttaa harrastusten ja aktiviteettien sisältöön. Yhteisön asioista päättävät 

asukkaat ja henkilökunta yhdessä.  

Tavoitteena on, että vuonna 2022 aloitetaan ryhmäkotikohtaiset, kuukausittaiset asukaspalaverit. 

Yhteisökokoukseen osallistuvat asukkaat ja henkilökunta, mutta myös omaiset ja läheiset ovat ter-

vetulleita (Koronarajoitteiden aikaan huomioidaan Teams-kokousmahdollisuudet). Yhteisökokouk-

sissa sovitaan tulevista tapahtumista, annetaan puolin ja toisin palautetta ja mahdollistetaan yh-

teisön moniäänisyys. 

 

Myllyssä jokaisella asukkaalla on omahoitaja. Omahoitajan lämmin, kärsivällinen ja myönteinen 

vuorovaikutus asukkaan kanssa synnyttää luottamusta, ja asukkaan yksilölliset tarpeet tulevat 
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paremmin huomioiduiksi. Omahoitaja huolehtii siitä, että asukkaan asunto on hänen toiveidensa 

ja avuntarpeensa mukainen. Vuonna 2022 yksikössä otetaan käyttöön omahoitaja-aika. Omahoi-

taja varaa säännöllisesti omahoitaja-ajan, jonka sisällöstä sovitaan jokaisen asukkaan kohdalla yksi-

löllisesti. Omahoitaja-aika suunnitellaan etukäteen ja kalenteroidaan.  

 

Asukas on aina mukana, kun hänen asioistaan päätetään. RAI-arvioinnit sekä hoito- ja palvelusuun-

nitelma tehdään yhdessä ja palvelusuunnitelman keskiössä ovat asukkaan omat toiveet ja tavoit-

teet. Asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelma on tallennettu asukastietojärjestelmästä HILKKAan. 

Asukkaat osallistuvat kodin askareisiin voimavarojensa mukaan. Henkilöstön tehtävänä on toimia 

aktiivisena aloitteen tekijänä ja kannustaa asukasta omien kykyjen mukaan osallisuuteen, jotta asuk-

kaiden näkökulmat sekä kokemukset palvelusta tulevat kuulluiksi. 

 

Arjen sisällöt on suunniteltu asukkaiden mieltymysten mukaan: musiikkia, leivontaa, bingoa ja 

muita pelejä, tuolijumppaa, kuvataiteita, yhteislaulua, hartauksia, elokuvien katselua sekä askarte-

lua ja ulkoilua. Myllyn hoivakodissa juhlitaan merkkipäiviä ja huomioidaan vuoden kierto. Kesällä 

on mahdollisuus lähteä yhteisille retkille pienissä ryhmissä. Vuonna 2022 tavoitteena on mahdol-

listaa säännöllinen ulkoilu lähiympäristössä. Myös parvekkeiden viihtyvyyttä lisätään.  

 

Asukkaiden nimettyihin edunvalvojiin / asioita hoitaviin omaisiin pidetään aktiivisesti yhteyttä. Yk-

siköstä pidetään tiiviisti yhteyttä myös muihin verkostoihin, esimerkiksi Järvenpään seurakuntaan. 

Tavoitteena on myös vahvistaa oppilaitosyhteistyötä Keudan kanssa sekä kartoittaa alueen vapaa-

ehtoisverkostoja vuonna 2022.    

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Asukkaiden ja heidän läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laa-

dun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä.  Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatku-

vasti keräämällä asukkailta, läheisiltä, palvelun ostajilta ja yhteistyökumppaneilta palautetta asia-

kaskyselyllä. Palautetta kerätään myös monilla muilla tavoilla: arjessa, tapahtumien yhteydessä ja 

muissa foorumeissa. Tiimivastaavat välittävät asiakaspalautetta työtunneilla palveluyksikön johta-

jalle.  Palveluyksikön johtaja käsittelee asiakaspalautteita palvelualuejohtajan kanssa säännölli-

sesti. Omaisten antamaan palautteeseen reagoidaan viipymättä.  

 

Asiakaspalautteiden käsittely yksikössä /palvelutoiminnassa 

Asiakaspalautteet kirjataan Haipro-järjestelmään. Kaikki palaute dokumentoidaan ja palaute käsi-

tellään tiimikokouksessa sekä tarpeen mukaan muilla foorumeilla.  Saadusta palautteesta 
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tiedotetaan sopimusten mukaisesti palveluiden ostajia. Palautteiden käsittelyssä noudatetaan tie-

tosuojaa koskevia säädöksiä. 

 

Asiakaspalautteen käyttö toiminnan kehittämisessä 

Asiakaspalautetta käytetään yksikön toiminnan kehittämisen lisäksi koko organisaation toiminnan 

kehittämiseen. Tuloksia käytetään sekä laadun parantamiseen korjaavien toimenpiteiden muo-

dossa, että toimivien käytäntöjen vahvistamiseen. Asiakaspalautteen luonne määrittelee mahdolli-

set toimenpiteet tai tehtävät muutokset toimintakäytännöissä. 

 

Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen 

Yksittäisiä asiakaspalautteita ja asiakaspalautekoonteja käsiteltäessä arvioidaan jatkuvasti myös 

asiakaspalautejärjestelmän muutostarpeita. 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Asukkaille tarjotaan hoivaa ja huolenpitoa. Asukkaiden elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista hyvinvointia tuetaan yksilöllisesti, asukkaan omien tarpeiden ja voimavarojen mukaan. 

Asukkaita ohjataan ja tuetaan mm. terveydenhoidollisissa ja taloudellisissa asioissa, hakeutumi-

sessa erilaisiin palveluihin sekä verkostojen rakentamisessa. Asukkaiden hoitoa ja hoivaa toteute-

taan kunkin asukkaan tarpeiden pohjalta ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Myös päivittäiset toi-

minnot järjestetään niin, että ne tukevat asukkaan toimintakykyä ja oman elämän haltuunottoa. 

 

Hoitotyötä toteutetaan osallisuutta tukevalla toimintatavalla. Asukkaita kannustetaan ja aktivoi-

daan omatoimisuuteen päivittäisissä toiminnoissa (esim. liikkumisessa, pukeutumisessa ja ruokai-

lussa), jotta elämänhallinta ja toimintakyky päivittäisissä toiminnoissa säilyisivät.  

Päivittäisen toiminnan järjestäminen Hoivakoti Myllyssä 

Päivittäisessä toiminnassa pyritään tukemaan asukkaiden omannäköistä arkea. Harrastetoiminnan 

ja ulkoilumahdollisuuksien järjestämisen lähtökohtana ovat asukkaiden tavat ja toiveet. Harraste-

toiminnan ja ulkoilun yksilölliset tavoitteet ja seuranta kirjataan asiakastietoihin.  

 

Asukkaiden päivittäisiä toimintoja tuetaan yksilöllisesti heidän omien tarpeidensa ja voimavaro-

jensa mukaan. Asukkaita ohjataan esimerkiksi ryhmässä tapahtuvaan yhteisölliseen toimintaan, 

toimintakykyä ylläpitävään kuntouttavaan toimintaan sekä yksilölliseen toimintaan, jossa asukasta 

kannustetaan ilmaisemaan omia toiveitaan ja suunnittelemaan niitä yhdessä hoitajan kanssa. Hen-

kilökunta järjestää asukkaille erilaisia ryhmiä, teema- ja retkipäiviä, merkkipäiviä ja muuta 
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yhdessäoloa. Hoivakoti Myllyssä käynnistetään vuonna 2022 yhteistyötä verkostojen sekä alan 

opiskelijoiden kanssa. 

  

Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä 

Asiakastyötä ja päivittäisiä toimintoja kehitetään ja arvioidaan viikoittaisissa tiimipalavereissa. Tii-

mivastaavat raportoivat palveluyksikön johtajalle asiakastyön toteutumisesta. Asukkaita kannuste-

taan ja rohkaistaan aktiivisesti yhteisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.  Työntekijöitä 

tuetaan reflektoimaan, mihin omat toimintatavat perustuvat. Tiimivastaavat tukevat työntekijöitä 

tässä prosessissa.  Myllyn pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää hoivakeskeistä toimintakulttuu-

ria asukkaan osallisuutta aktivoiviin toimintatapoihin, jossa asukas ei ole hoivan kohde vaan aktiivi-

nen osallistuja.  Palveluyksikön johtaja käsittelee työntekijän/työryhmän kanssa tilanteet, joissa 

poikkeamia havaitaan. 

 

Ravitsemus 

Ruokailun järjestämisessä huomioidaan asukkaiden toiveiden lisäksi erityisruokavaliot.  Myös us-

kontoon tai eettiseen vakaumukseen perustuvat ruokavaliot toteutetaan osana palvelua. 

Ateriapäivä sisältää aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. Tarvittaessa ja asuk-

kaan niin toivoessa hänelle tarjotaan myös välipaloja. Ateriat on rytmitetty siten, että yöpaasto ei 

ylitä 11:tä tuntia. Ravitsemustilan seuranta toteutetaan kuukausittaisin painokontrollein ja MNA-

arvioinnin avulla.  

 

Ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvät käytännöt (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen 

paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) 

Hoivakoti Myllyn ruokapalveluiden tuottaja on Herkkupaja Oy. Ruoan ja keittiön omavalvonnasta 

vastaa ruokapalvelun tuottaja. Ruokalistat on suunniteltu ravitsemussuositukset huomioiden. Jo-

kaisessa ryhmäkodissa suoritetaan omavalvontaa työntekijöiden toimesta ja vuonna 2022 laadi-

taan oma elintarvikehygienian omavalvontasuunnitelma. Ruokahuollon vastuuhenkilönä toimii 

palveluyksikön johtaja sekä hänen nimeämänsä henkilö.  

  

Hygieniakäytännöt 

Yksikössä on elintarvikehygienian omavalvontasuunnitelma ja siivoussuunnitelma. Lisäksi intrassa 

on menettelyohje infektioidentorjuntaa ja hyviä hoitokäytäntöjä varten.  Menettelyohjeesta löyty-

vät mm. infektioiden torjuntatoimet yksiköissä, torjuntatoimet tartuntojen ehkäisemiseksi ja yksi-

köiden hyvät hygieniakäytännöt sekä ohjeet rokotuksista. Infektioiden torjunta ja hyvät hoitokäy-

tännöt -menettelyohjeessa otetaan huomioon tartuntatautilaki ja sen antamat velvoitteet seurata 

hoitoon liittyviä infektioita ja luetteloimaan altistuneet työntekijät. Infektioita ehkäistään asiakkai-

den henkilökohtaisen hygienian ja siivouksen lisäksi suojavarustein. Henkilökunnalla on aina 
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käytössään kumihanskoja, hengityssuojaimia, kertakäyttöisiä esiliinoja, kasvosuojaimia ja kumisaap-

paita. Akuuteissa infektioissa asukkaiden on mahdollista toipua omissa huoneissaan, epidemiatilan-

teissa toimitaan Keusoten tartuntataudeista vastaavien tahojen sekä organisaation valmiustyöryh-

män toimintaohjeiden mukaisesti. Epidemiatilanteissa yksikön henkilökunta ja johtaja tekevät yh-

teistyötä perusterveydenhuollon ja konsernin hygieniatyöryhmän lisäksi Keusoten epidemiologisen 

toiminnan kanssa.   

 

Vuonna 2022 nimetään hygieniavastaava, joka huolehtii yksikkönsä hygienia-asioista yhdessä pal-

veluyksikön johtajan ja yksikön muun henkilöstön kanssa. Hygieniavastaava huolehti uusien työnte-

kijöiden perehdyttämisestä hygieniakäytäntöihin, tarkkailee hygieniatasoa ja ilmoittaa mahdolli-

sista infektioista. Hygieniatyöryhmä kehittää ja valvoo organisaation hygieniakäytäntöjä. Hygienia-

työryhmään kuuluu hygieniahoitaja, joka kerää tiedot infektioista, kehittää toimintaa ja kouluttaa 

hygieniavastaavia. Tarvittaessa konsernin valmiustyöryhmä ja hygieniatyöryhmä antavat lisäohjeita 

ja ohjaavat toimintaa. 

 

Yksikön siivous ja pyykkihuolto ovat tärkeä osa-alue yleisen hygieniatason ja infektioiden leviämi-

sen torjumisessa. THL on julkaissut ohjeen infektioiden torjunnasta pitkäaikaishoidossa ja  

-hoivassa (Ohje 2/2020). 

 

Siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevat käytänteet   

Asukashuoneiden ja yleisten tilojen siivouksen toteuttaa oma henkilökunta (kotiavustaja). Koti-

avustajat huolehtivat asukashuoneiden, yleisten tilojen ja kerrosten siivouksesta erillisten ohjeis-

tusten mukaisesti.  Yksiköllä on oma kirjallinen siivoussuunnitelma, jossa luetellaan selkeästi puh-

distuskohteet, puhdistusmenetelmät ja -aineet sekä puhdistustiheys ja käytettävät välineet.  

 

Pyykkihuolto toteutetaan osittain ostopalveluina ja osin itse. Avustava henkilökunta huolehtii 

asukkaiden vesipesun kestävien vaatteiden pesusta, ellei asukkaan/omaisen kanssa ole sovittu toi-

sin. Henkilökunta kerää ja lajittelee itsepestävät likapyykit omiin pyykkikoreihinsa ja muut pyykit 

(liinavaatteet, pyyhkeet) Comfortan ostopalvelusäkkeihin. Liinavaatteiden pesusta huolehtii Com-

forta.  Hoitohenkilökunta noudattaa työssään huolellista ja tehokasta arkipäivän hygieniaa.  

  

Toiminnassa pyritään minimoimaan syntyvän jätteen määrä. Jätehuollon käytännöissä noudate-

taan Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin/kiinteistön omistajan Tyvene Oy:n ohjeistuksia jät-

teen käsittelystä. Yksiköstä löytyvät kierrätykseen soveltuvat keräysastiat, joiden tyhjennyksestä 

huolehtii viikoittain Kiertokapula Oy.  

 

 

   

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Terveyden- ja sairaanhoito  

  

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi Hoivakoti Myllyssä on toimintaohjeet 

kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämiseksi sekä asiakkaiden suun terveydenhoidon 

järjestämiseksi. Yksikössä on ohje myös äkillisen kuolemantapauksen varalta. Ostopalvelupaikoilla 

olevat asiakkaat kuuluvat Mehiläisen tuottaman lääkäripalvelun piiriin. Omalääkäri käy yksikössä 

kerran kuukaudessa lähikierrolla. Puhelinkierto on kerran viikossa ja päivystävään lääkäriin saa yh-

teyden 24/7. Laboratoriokokeet otetaan kotinäytteenottona tai käyden asukkaan kanssa yhdessä 

näytteenotossa.   

  

Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asukkaan hoitaminen  

  

Asukkaan tarvitessa kiireellistä sairaanhoitoa, vuorossa olevat työntekijät vastaavat tarvittavan 

hoidon järjestämisestä viipymättä.  Yksikössä otetaan yhteys omalääkäriin virka-aikana ja virka-

ajan ulkopuolella Mehiläisen päivystävään lääkäriin ja/tai soitetaan 112 sekä tehdään tarpeelliset 

ensiaputoimet.  

  
 

Erikoissairaanhoidon käyttö ja saatavuus  

  

Asukkaat hakeutuvat erikoissairaanhoidon palveluihin terveydenhuollon lähetteellä.  Tarvittaessa 

asukkaille anotaan Kelasta kuntoutuspäätöstä terapiapalveluiden saamiseksi.  

 

Lääkehoito 

Lääkehoitoa toteutetaan Hoivakoti Myllyn ja organisaation yhteisen lääkehoitosuunnitelman mu-

kaisesti, jotka perustuvat STM:n 12.2.2021 julkaisemaan Turvallinen lääkehoito -oppaaseen. Lääke-

hoitoon liittyvät toimintaohjeet ja muu materiaali henkilöstön käyttöön löytyvät intran lääkehoito-

osiosta. 

 

Palveluyksikön johtaja vastaa yksikön sairaanhoitajien kanssa lääkehoitosuunnitelman päivittämi-

sestä aina tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa. Palveluyksikön johtaja valvoo ja seuraa 

suunnitelman noudattamista yksikössä. Lääketieteellinen johtaja vahvistaa yksikön lääkehoitosuun-

nitelman sekä lääkeluvat allekirjoituksellaan. 

 

Jokainen uusi työntekijä, sijainen ja opiskelija perehdytetään yksikön lääkehoitosuunnitelmaan ja 

lääkehoidon asiakaskohtaiseen toteuttamiseen. Lääkehoidon perehdyttämisestä vastaavat yksikön 

sairaanhoitajat. Yksikkökohtaisen perehdytyksen antaa ja näytöt vastaanottaa sairaanhoitaja, jolla 
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on lääkehoidon lupa. Opiskelijat eivät osallistu lääkehoidon toteutukseen ilman valvontaa. Kaikilla 

lääkehoitoon osallistuvilla työntekijöillä on voimassa oleva lääkelupa. Yksikön koulutettu ja lääk-

keenjakoluvan saanut henkilö huolehtii asiakaskohtaisesta lääkkeiden jakamisesta, antamisesta ja 

lääkehoidon vaikutuksen arvioinnista sekä lääkkeiden riittävyydestä lääkehoidon lupansa mukai-

sesti. Yksikössä on helposti nähtävillä yksikössä lääkehoitoa toteuttavien lääkeluvallisten työnteki-

jöiden lääkeluvat. Lääkkeet säilytetään yksikössä lukollisessa lääkekaapissa, johon vain lääkeluvalli-

silla on pääsy. 

 

Palveluyksikön johtaja vastaa yhteistyössä yksikön sairaanhoitajien kanssa siitä, että hänen yksikös-

sään käytetään lääketurvallisuutta edistäviä toiminta- ja työtapoja. Asiakkaan lääkelistan ajantasai-

suus on oleellista lääkehoidon jatkuvuuden ja asiakkaan turvallisuuden kannalta. Asiakkaan lääke-

listan oikeellisuus varmistetaan yksiköissä kuukausittain ja aina asiakkaan kotiutuessa tai siirtyessä 

hoitopaikasta toiseen.  

 

Vuoden 2022 kehittämiskohteena on yksikön lääkehoidon käytänteiden ja turvallisuuden paranta-

minen. Hoivakoti Myllyn asiantuntijasairaanhoitaja koordinoi ja kehittää koko yksikön lääkehoitoa 

yhdessä muiden sairaanhoitajien kanssa.  Yksikön lääkehuoneiden tilojen toimivuutta kartoitetaan 

ja tehdään tarvittavat muutostyöt. Tavoitteena on, että lääkehoidon seuranta ja toimintatavat 

ovat yhtenäiset jokaisessa ryhmäkodissa ja ne vastaavat organisaation ja STM:n ohjeistusta.  

 

Monialainen yhteistyö 

Asukkaan käyttäessä useita palveluja yhtäaikaisesti tai siirtyessä palvelusta toiseen kiinnitetään 

erityistä huomiota yhteistyöhön eri toimijoiden välillä.   

 

Omahoitaja huolehtii asukkaansa tärkeät asiat koko asumisen ajan. Vastuu tiedonkulusta kuuluu 

jokaiselle tiimin jäsenelle. Hoivakoti Myllyssä tärkeimmät asiat raportoidaan suullisesti. Jokaisessa 

työvuorossa kustakin asukkaasta kirjataan asukastietojärjestelmään hoidon kannalta oleellisimmat 

tiedot asukaslähtöisesti.   
 

Hoivakoti Myllyssä työskentelee fysioterapeutti, jota voi konsultoida asukkaan fyysiseen toiminta-

kykyyn liittyvissä asioissa ja sekä ergonomiassa. Fysioterapeutti toimii yksikön apuvälinevastaa-

vana ja vuoden 2022 aikana käynnistetään henkilöstön laitepassien suorittaminen.  Myllyssä työs-

kentelee sosionomeja, joiden resurssia on jaettu tasaisesti joka ryhmäkotiin. Lisäksi Hoivakoti Myl-

lyssä tehdään yhteistyötä asukkaan verkostojen kanssa kuten esimerkiksi geropsykiatrian tai sijoit-

tavan kunnan asumispalvelukoordinaattorin kanssa.   
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7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Toimintaohjeet asiakasturvallisuuden edistämiseen ja yksikössä mahdollisesti tapahtuviin poikkeus-

tilanteisiin löytyvät intrasta. Yksikössä on laadittu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuussel-

vitys. Suunnitelmat päivitetään tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Yksikön 

johtaja huolehtii pelastussuunnitelman ja poistumisturvallisuusselvityksen ajantasaisuudesta. Tur-

vallisuusperehdytyksestä vastaa turvallisuusvastaavat yhdessä yksikön johtajan kanssa.  

 

Yksikössä järjestetään säännölliset turvallisuuskävelyt ja -tuokiot. Kiinteistöhuolto vastaa kiinteistön 

ja pelastustoimen laitteiden toimintakunnosta. Palotarkastukset suoritetaan viranomaisten toi-

mesta. 

Mahdollisuuksien mukaan asukkaiden kanssa keskustellaan turvallisuusasioista asiakaskokouksissa. 

Pelastustoimen kanssa voidaan järjestää yhteisiä pelastusharjoituksia ja pyytää konsultaatioita asia-

kasturvallisuuden varmistamiseksi.  

Henkilöstölle järjestetään säännöllisesti ensiapu- ja alkusammutuskoulutusta. 

 

Asiakasturvallisuutta edistää myös henkilöstön MAPA-koulutus eli toimintatapamalli haasteellisen 

käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Vuoden 2022 aikana kartoitetaan henkilöstön turvalli-

suusosaamista ja tarpeita esim. MAPA-koulutukselle. 

 

Turvallisuutta edistää turvallisuusjärjestelmien säännönmukainen testaus ja ylläpito. 

 

Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot 

Henkilöstön ja vastuuhenkilöiden riittävästä turvallisuusosaamisesta varmistutaan kattavalla pe-

rehdytyksellä sekä monipuolisilla turvallisuuskoulutuksilla ja -harjoituksilla. Turvallisuustoimin-

nasta vastaavat yksikönjohtaja yhdessä turvallisuuspäällikön sekä työterveyshuollon kanssa. Hen-

kilöstöä koulutetaan säännöllisesti hätäensiapuun sekä tulipalojen ehkäisyyn ja toimintaan tulipa-

lotilanteissa. Henkilöstö on perehdytetty myös mahdollisiin riskitekijöihin ja turvallisuusjärjestelyi-

hin kriisitilanteissa.  

 

Turvallisuussuunnittelusta sekä turvallisuusdokumentaation ajantasaisuudesta vastaa yksikönjoh-

taja yhdessä nimettyjen turvallisuusvastaavien kanssa. Palvelualuetasolla turvallisuusasioista vas-

taa palvelualuejohtaja. Turvallisuusasioiden kehittämisestä vastaa palvelualueella turvallisuuskoor-

dinaattori ja konsernitasolla turvallisuuspäällikkö. Turvallisuuskäsikirja henkilöstölle ja turvallisuu-

den vuosikello löytyvät intrasta ja Teams-työtilasta. 
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Asukasturvallisuuden varmistaminen 

Henkilöstö seuraa päivittäisessä työssään aktiivisesti yksikön ja asukkaiden turvallisuuden toteutu-

mista ja havainnoi mahdollisia turvallisuusriskejä. Havaitessaan turvallisuutta uhkaavia tilan-

teita/tekijöitä henkilöstö tekee välittömästi korjaavat toimenpiteet ja raportoi niistä palveluyksi-

kön johtajalle. Yksiköiden turvallisuutta tukevat tilaratkaisujen lisäksi hoitajakutsujärjestelmä, ka-

meravalvonta, säännöllinen henkilöstön palo- ja turvallisuuskoulutus sekä turvallisuusohjaajien 

säännölliset tapaamiset.  

 

Yksikön valvontalaitteet ja niiden toimivuuden varmistamisesta  

  

Palovaroitinjärjestelmä: Sähköiset palovaroittimet kattavat koko rakennuksen.  

 

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja kuvaus sen kattavuudesta: Paloilmaisin antaa ennakko-

hälytyksen sekä tekee palotilanteessa palohälytyksen, joka menee suoraan pelastuslaitokselle. Pa-

loilmoitinjärjestelmä testauksesta kerran kuukaudessa vastaa kiinteistön omistaja.   

 

Savunpoistojärjestelyt: Automatiikka savun poistoon.         

                                                   

Automaattinen sammutusjärjestelmä: Sprinklerit koko kiinteistössä     

                                       

Lukitusratkaisu: Sähkölukot sekä -kulunvalvonta ja mekaaniset lukot.          

                                        

Hoitajakutsujärjestelmä: Kattaa hoivakodin tilat        

                                                                      

Palo-osastoinnit: Rakennuspiirustusten ja määräysten mukaan toteutettu. Jokainen asukashuone 

ja ryhmäkoti on oma palo-osastonsa.     

                            

Pelastustie: Pelastuslaitoksen vaatimusten mukainen; pääsy talon molemmille puolille.                 

Valvontakameroita on sisäänkäyntien yhteydessä ja piha-alueella. Valvontakameroista vastaa kiin-

teistön omistaja.  

 

Kiinteistössä on tallentava kameravalvonta lääkehuoneissa. Kameravalvonta perustuu digitaali-

seen järjestelmään, jonka toimintavarmuutta valvotaan säännöllisesti. Tietoihin on pääsy vain ni-

metyillä vastuuhenkilöillä ja tallenteiden katseluoikeus on laatu- ja turvallisuuspäällikön nimeä-

millä henkilöillä. Kameravalvontatallenteiden muodostamasta henkilörekisteristä on laadittu tieto-

suojaseloste.  
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Kiinteistöhuolto vastaa palotaulujen- ja laitteiston toimivuudesta. Turvallisuusvastaavat vastaavat 

Everon-turvalaitteiden testauksesta ja toimivuudesta.  Työntekijät voivat tarvittaessa pyytää lisä-

apua vartiointiliikkeeltä.   Vartiointipalvelut toteutetaan ostopalveluna Securitas Oy.  

  

Yksikön hoito- ja ohjaushenkilöstön määrä ja rakenne 

Palveluyksikön johtaja seuraa asiakkaiden palvelutarpeen ja henkilöstön työmäärän välistä suh-

detta. Palveluyksikön johtaja vastaa siitä, että yksikössä toteutuu luvan ja asiakkaiden palvelutar-

peen mukainen henkilöstömitoitus. 

 

Yksikön sijaisten käyttö 

Sijaisia voidaan hankkia sisäisesti muista yksiköistä, teettää lisätöitä omalla henkilöstöllä tai tilata 

määräaikaisia sijaisia. Lyhytaikaset sijaiset hankitaan Onvire Oy:n kautta vuokratyövoimana.  

 

Henkilöstön rekrytointi 

Henkilöstön rekrytointi perustuu yksiköiden ja palvelualueiden toiminnan tarpeisiin. Työtehtävän 

vaatimukset ja tehtäväkuva määrittelevät, mitä koulutusta, erityisosaamista ja työkokemusta työn-

tekijältä edellytetään. Ilmoitetut koulutus- ja työsuhdetiedot todennetaan hakijan esittämistä todis-

tuksista. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kelpoisuudet tarkistetaan Valviran Terhikistä ja so-

siaalihuollon kelpoisuudet Suosikista.  Kaikissa uusissa työsuhteissa on koeaika. Pitkiin määräaikai-

siin ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin palkattaville tekee työterveyshuolto työhöntulotar-

kastuksen, johon sisältyy huumeseula. 

 

Henkilöstön perehdyttäminen ja täydennyskoulutus  

Perehdyttämisen tavoitteena on opastaa työntekijä uusiin työtehtäviinsä. Perehdyttämisen avulla 

työntekijälle muodostuu käsitys omista työtehtävistään. Perehdytyksessä tutustutaan myös tehtä-

vään liittyviin yhteistyöverkostoihin.  

Yleisperehdytys ja tehtäväkohtainen perehdytys alkavat heti työsuhteen alkaessa. Esihenkilö ja 

työntekijä ovat yhdessä vastuussa perehdytyksen toteutumisesta. Perehdytys ja sen arviointi tulee 

saattaa valmiiksi koeajan aikana. Perehdytystä toteutetaan uudistetun perehdytysmallin mukai-

sesti. Perehdytyksessä halutaan painottaa vieraanvaraisuuden merkitystä, mm. huomioimalla eri-

tyisesti uuden henkilön saapuminen ja auttamalla häntä tulemaan osaksi tiimiä.  
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Perehdytys koostuu   

• Tehtäväkohtaisesta perehdytyksestä ryhmäkodeissa 

• Yleisperehdytyksestä, jonka tarkistuslistaa täytetään 

• E-rin verkko-oppimisjärjestelmästä löytyvästä Diakonissalaitoksen yleisperehdytyskurssista  

• Koeajan puolivälissä toteutettavasta väliarviointikeskustelusta  

• Perehdytyksen arvioinnista  

 

Kaikki Hoivan työntekijät käyvät läpi perehdytyskoulutuksen E-rin-verkkokoulutusympäristössä. 

Hoivakoti Myllyssä uudelle työntekijälle nimetään perehdytysvastaavat, jotka perehdyttävät yksi-

kön arkeen tai vastuualueeseensa. Työntekijät perehdytetään myös ergonomiseen työskentelyyn. 

Palveluyksikön johtaja huolehtii turvallisuuskoulutuksen järjestämisestä ja yleisten, yhteisten asioi-

den perehdytyksestä. Palveluyksikön johtaja perehdyttää Hoivan visioon ja strategiaan sekä tar-

peellisiin ohjeistuksiin ja toimintaperiaatteisiin. Lisäksi palveluyksikön johtaja käy uuden työnteki-

jän kanssa läpi tehtävänkuvan ja perehdytyskaavakkeen. Tehtävänkuva käydään läpi perehdytyk-

sessä ja sitä arvioidaan aina tarpeen vaatiessa uudelleen tavoitekeskustelun yhteydessä.  

 

Uudelle työntekijälle sovitaan perehdytystyövuorot, jolloin työntekijää ei lasketa mukaan vahvuu-

teen. Koeajan puolivälissä palveluyksikön johtaja käy keskustelun uuden työntekijän kanssa. Ennen 

koeajan päättymistä palveluyksikön johtaja ja työntekijä arvioivat yhdessä osaamista organisaation 

työsuorituksen arviointiin perustuen. Kaikkien työntekijöiden vastuulla on jakaa tietoa ja opastaa 

uutta työntekijää. Yksikössä on perehdytyskansio, joka päivitetään aina tietojen muuttuessa, vähin-

tään kaksi kertaa vuodessa.  

Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma  

Johtoryhmä käsittelee henkilöstöasioiden kehittämistä osana strategiatyötä ja toiminnan suunnit-

telua. Palveluiden ostajien edellyttämät henkilöstöä koskevat kriteerit (mm. muistisairaiden hoito-

työhön perehtyminen) otetaan huomioon henkilöstöasioita suunniteltaessa.  

  

Henkilöstöasioiden kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä konsernin henkilöstöpalveluiden 

sekä henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksella tuetaan 

työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja sitoutumista. Konsernissa järjestetään sisäisiä koulutuk-

sia ja lisäksi henkilöstö voi esihenkilön hyväksynnällä osallistua ulkopuolisten toimijoiden koulutuk-

siin. Sisäisiä koulutuksia järjestetään kattavasti lähi-/etätoteutuksina sekä verkkokursseina E-rin-op-

pimisympäristössä. 

 

Myllyn toimintasuunnitelmaan kirjataan toimintavuoden tärkeimmät koulutukset sekä henkilöstön 

koulutuksen toteutuminen (tavoitteena keskimäärin 3 päivää/vuosi/työntekijä).  
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TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET   

 

Hoivakoti Myllyn tilat ovat esteettömät.  Esteettömyyden lisäksi on huomioitu ergonomia, turvalli-

suus, yksityisyys, viihtyvyys, aseptisuus ja funktionaalisuus. Lisäksi huomiota on kiinnitetty tunnel-

maan, omaisen läsnäolon mahdollistamiseen ja tarkoituksenmukaisen välineistön sijoitteluun.   

   

Asukkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat    

Hoivakodin 60 asukasta asuvat yksiöissä. Asunnot ovat kooltaan 25 m2. Asunnoissa on omat sani-

teettitilat.  Huoneen ja yhteistilojen yhteenlaskettu pinta ala on 35-60m2. Huoneiden perusvarus-

teluun kuuluvat sähkösänky, tyyny, patja, liinavaatteet ja yöpöytä.  Asukkaalla on mahdollisuus si-

sustaa ja kalustaa omaa asuntoaan haluamallaan tavalla.   

   

Asukkaiden yhteisessä käytössä olevat tilat   

Asukkaiden yhteisessä käytössä ovat ruokailu- ja oleskelutilat. Lisäksi heidän käytössään on sauna. 

Joka ryhmäkodissa on oma lasitettu terassi, jonne on vapaa kulku. Seitsemännessä kerroksessa on 

kattoterassi, jonne on pääsy hoitajan tai omaisten kanssa ulkoilemaan tai kahvittelemaan. Kiinteis-

tön yhteydessä on yleisiä tiloja, joita voidaan käyttää mm. kokoontumisiin, perhejuhliin ja kerho-

toimintaan. Tupakointi sisätiloissa ei ole mahdollista, tupakkapaikat sijaitsevat talon pihalla.   

   

Toimitilojen suunnittelussa on huomioitu yhteisöllisyys. Viihtyisät ja riittävän suuret yhteisti-

lat mahdollistavat monipuolisen harrastetoiminnan toteutumisen. Hoivakoti Myllyn kokoustilan 

sisustusta muokataan monitoimitilaksi vuoden 2022 aikana.  

   

Sisäilman laadunvarmistusmenettelyt   

Havaitut poikkeamat ilmoitetaan kiinteistönomistajalle tai sen edustajalle (isännöitsijä) sekä kon-

sernin turvallisuuspäällikölle. Sisäilmamittaukset tehdään tarvittaessa asukkailta tai henkilökun-

nalta tulevien ilmoitusten perusteella. Työterveyshuolto tekee ns. työpaikkakäynnit ja tarvittavat 

sisäilmaoireisiin liittyvät kyselyt.   

  

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet  

Hoivakoti Myllyssä asukkaiden apuvälineet ovat lähtökohtaisesti henkilökohtaisia ja niiden hankki-

misesta vastaa kotikunta tai asukas itse. Hoivakoti Mylly tarjoaa tarvittaessa yhteiskäyttöön asuk-

kaiden kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen tukemisessa sekä työntekijöiden työn turvalli-

suuden edistämisessä välttämättömät apuvälineet, kuten pesulaverin, suihkutuolit ja siirrettävät 

henkilönostimet. Yhteiskäyttöön tulevien apuvälineiden tarve määritellään suunnitelmallisesti.   
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Hoivakoti Myllyssä on yhteiskäytössä mm. Pika-Crp/Hb- laite, verenpainemittarit, verensokerimit-

tarit, korvalamppu, INR-mittari, kuumemittareita, imulaite, stetoskooppeja, ompeleiden poisto-

terät ja hakasten poistoinstrumentit, istumavaaka ja nostinvaaka.  

  

Yksikkö noudattaa Diakonissalaitoksen apuvälineitä ja terveydenhuollon laitteita koskevaa ohjeis-

tusta, jonka mukaan henkilöstö toimii. Laitteiden ja apuvälineiden hankinnassa, huollossa ja uusien 

laitteiden käyttöönotto-opastuksessa kumppanina toimii Haltija Group. Yksiköissä on käytössä Hal-

tija Groupin kautta laiterekisteri, johon on listattu kaikki yksikön omistamat terveydenhuollon lait-

teet ja apuvälineet  

 

Yksikön johtajan vastuulla on huolehtia, että kaikki yksikön omistuksessa olevat laitteet ja apuväli-

neet on rekisteröity ja huollettu. Apuvälinerekisterin ylläpidosta ja huoltojen tilauksesta vastaa apu-

välinevastaava. Henkilöstöä ohjeistetaan valvomaan käyttämiensä laitteiden kuntoa ja ilmoitta-

maan mahdollisista vaaratilanteista Fimean vaaratilanneilmoituksella. Linkki sivuille löytyy intrasta 

Apuvälineet ja laiteturvallisuus -sivulta. 

 
 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

 

Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja huolellisesti pitäen huolta tietosuojaan liittyvistä velvolli-

suuksistamme. Hoiva on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja kan-

sallista tietosuojalakia sekä toimialan erityislainsäädäntöä. Käyttäessämme palveluissamme yhteis-

työkumppaneita, vastaamme myös heidän toiminnastaan kuin omastamme.  

Tietosuoja- ja tietoturvaohjeet sekä asiakastietojen kirjaamisohjeet löytyvät intrasta tai asiakas/po-

tilastietojärjestelmän sisäisistä ohjeista. Tietosuojavastaava tukee ja ohjaa tietosuoja-asioissa yksi-

kön johtajaa.  Työntekijät huolehtivat omasta tietosuojaosaamisestaan käymällä tietosuoja- ja tie-

toturvakoulutukset sekä raportoivat tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät poikkeamat HaiPron tie-

tosuoja-/tietoturvailmoituksella.  

Tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta annetaan koko henkilöstölle sisäisenä koulutuksena tai tarvitta-

essa ulkoisena koulutuksena. Kirjaamiskoulutusta on saatavilla E-rin-koulutusjärjestelmässä. Lisäksi 

koko henkilöstö on perehdytetty salassapitosäännöksiin ja jokaiselta työntekijältä otetaan salassa-

pito- ja vaitiolositoumus.  

Yksikössä noudatetaan perehdyttämissuunnitelmaa, johon sisältyy tietosuojaan, tietoturvaan ja 

asiakirjahallintoon perehdyttäminen.  

Asiakkaiden kanssa käydään läpi tietosuojaselosteet. Asiakkaille on tehty oma selkokielinen ”Asiak-

kaan oikeudet kuvin”- tietosuojaohje, joka löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  
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Tietosuojaselosteet löytyvät henkilöstölle intrasta ja ovat rekisteröidyille nähtävissä: 

• Yksikön ilmoitustaululla (ilmoitustaululla voi myös olla tieto, mistä tietosuojaseloste on saa-
tavilla 

• Ulkoisilla internet-sivuilla 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: 

Leenamaija Sipponen 

tietosuoja@hdl.fi 

puh 0400 728 516 

 

Asiakastietojen kirjaaminen, käsittely ja salassapitosäännösten noudattaminen  

  

Asiakastiedot kirjataan sähköisesti asiakastietorekisterijärjestelmään. Tuotettaessa palvelua osto-

palveluna toimii rekisterinpitäjänä kunta.  Asiakastietojen käsittely on suunniteltu ja toteutettu tie-

tosuoja- ja sosiaalialan lainsäädännön sekä Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksen mukai-

sesti. Asiakasrekisterin käyttötarkoitus, tietosisältö, tietolähteet, käytön ja suojauksen periaatteet 

ja asiakkaan tarkastusoikeus on kuvattu tietosuojaselosteessa, joka on Diakonissalaitoksen Hoiva 

Oy:n käyttämä rekisteriselostemuoto sisältäen asiakkaalle annettavan henkilötietolain edellyttä-

män informaation. Käytössä on lisäksi lomakkeet asiakastietoja koskeville tarkastus- ja korjaus-

pyynnöille. Lokitietojen käyttöä seurataan ja valvotaan säännöllisesti.   

  

Kaikki hoitotyössä merkityksellinen tieto ja tapahtumat kirjataan huolellisesti asiakastietojärjestel-

mään. Asukkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä asiakirjoja vain 

siinä laajuudessa, kuin heidän tehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. Asiakirjamerkinnässä näkyy 

kirjauksen tehneen nimi, asema ja kirjauksen ajankohta.  Asiakastietoja luovutetaan ulkopuoli-

sille toimijoille ainoastaan asiakkaan antamalla kirjallisella luvalla.  Asiakastiedot kirjataan Hilkka-

asiakastietojärjestelmään. Asiakkaan tietoja käsitellään salassapitosäädösten mukaisesti. 

  

Salassapitovelvollisuus koskee jokaista Diakonissalaitoksen palveluksessa olevaa työntekijää, myös 

harjoittelijoita, siviilipalvelumiehiä, opiskelijoita ja vapaaehtoistoimijoita. Salassapitovelvolli-

suus jatkuu myös sen jälkeen, kun työsuhde tai toiminta Diakonissalaitoksella on päättynyt.  

   

Asiakkaan oikeus tietoon 

Asiakkaalle kerrotaan asiakassuhteen alkaessa: a) kuka on rekisterinpitäjä ja tämän edustaja, b) 

mihin asiakkaan tietoja käytetään, c) mistä asiakasta koskevia tietoja hankitaan, d) mihin tiedot 

tallennetaan ja e) kenelle tietoja voidaan luovuttaa. Diakonissalaitoksella tiedot on koottu tieto-

suojaselosteisiin, joita käytetään rekisteröidyn informoinnissa. Selosteet löytyvät intrasta. 

mailto:tietosuoja@hdl.fi
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Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada omat asiakastietonsa. Kopiopyyntölomake löytyy intrasta. Li-

säksi asiakas voi pyytää tarkastaa asiakastietojensa käyttöä ja luovutusta koskevat tiedot kirjalli-

sella lokitietopyynnöllä. 

 

Asiakkaan tarkastus- ja korjaamisoikeus 

Asiakas voi tarkastaa osan tai kaikki rekisteritietonsa ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista 

osoittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön ja/tai tietojen oikaisupyynnön. Tarkastuspyyntö on hen-

kilökohtainen, eikä sitä voi tehdä valtakirjalla. Tietojen tarkastajan on osoitettava henkilöllisyy-

tensä ennen tarkastusoikeuden käyttöä. 

Palvelualuejohtajat päättävät tietojen luovuttamisesta. Kun sote-asiakastietoja siirretään ostopal-

velusopimuksen perusteella ostajakunnalle, on kyseessä tietojen siirtäminen saman rekisterin si-

sällä, eikä luovuttaminen ulkopuoliselle. 

 

Kieltäytyminen tarkastusoikeuden käyttämisestä tai tietojen korjaamista 

Tarkastuspyyntö voidaan evätä, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiak-

kaan terveydelle tai jonkun muun oikeuksille. Kieltäytymisestä tulee antaa asiakkaalle kirjallinen 

todistus. Asiakas voi viedä asian Tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Ellei rekisterinpitäjä hyväksy asiakastiedon korjaamista koskevaa pyyntöä, tulee siitäkin antaa asi-

akkaalle kirjallinen kieltäytymistodistus.  

Asiakastietojen luovuttaminen omaisille, muille sivullisille tai viranomaisille 

Tietoja saa antaa omaisille vain asiakkaan suostumuksella. Taloudellisia asioita hoitavalla edunval-

vojalla ei ole oikeutta tietojen saamiseen. 

Eri viranomaisillä on erityislakien perusteella oikeus saada tietyissä tilanteissa asiakastietoja. Sote-

asiakastiedot ovat salassa pidettäviä myös asiakkaan kuoleman jälkeen. Potilastietoja voidaan luo-

vuttaa vain potilaslain mukaisesti.  

 

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä x Ei  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan 

useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon 

tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mukaan suunnitelma, miten asia hoi-

detaan kuntoon. 
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Hoivakoti Myllyn keskeiset kehittämiskohteet vuodelle 2022 

 

Asiakaskokemuksen parantaminen:  

- Yksilön turvallisuuden tunteen vahvistaminen, viikko-ohjelma ja päivästruktuuri omassa 

ryhmäkodissa 

- Asukaskokous kerran kuukaudessa  

- Omahoitajat nimeäminen ja omahoitaja-ajan varaaminen 

- Omaistiedottaminen 

- Hoito- ja palvelusuunnitelman päivitykset 

- Säännöllinen ulkoilu 

 

Henkilöstömitoituksen turvaaminen: 

- Vahvistetaan oppilaitosyhteistyötä  

- Organisaation vieraanvarainen perehdytys -ohjelma 

- Vahvistetaan tiimityöskentelyä  

- Lisätään näkyvyyttä rekrytoinnissa 

   

Lääkehoito:  

- Yksikön lääkehoidon käytänteiden ja turvallisuuden parantaminen. Tavoitteena on, että 

lääkehoidon seuranta ja toimintatavat ovat yhtenäiset jokaisessa ryhmäkodissa ja ne vas-

taavat organisaation ja STM:n ohjeistusta 

 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys  5.5.2022  

    

____________________________  _______________________________  

                       

Hanne Bird, palveluyksikön johtaja  Annika Varis, palvelualuejohtaja 

 

 

 


