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Johdanto 

Omavalvonnalla parannetaan palvelujen laatua ja turvallisuutta sekä potilaiden ja asiakkai-

den oikeusturvaa. Samalla omavalvonta edistää henkilöstön oikeusturvaa ja työturvalli-

suutta. Omavalvonta on osa sisäistä valvontaa ja se liittyy läheisesti riskienhallintaan. 

Omavalvontasuunnitelma on käytännön työkalu yksikön toiminnan ohjaamiseen ja seuraa-

miseen. Tämä omavalvontasuunnitelma koskee asumisen tuen toimintaa. 

Terveydenhuoltolaki 1.5.2011 (1326/2010) edellyttää, että terveydenhuollon toimintayksi-

kön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpa-

nosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteis-

työssä sosiaalihuollon palvelujen kanssa.  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluista eli ns. vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013 (980/2012). Tämän lain 23 § 

koskee toiminnan omavalvontaa ja sen mukaan omavalvontasuunnitelma tulee olla julki-

sesti nähtävänä. 

Sosiaalihuoltolain 1.4.2015 (1301/2014) perusteella sosiaalihuollon toimintayksikön tai 

muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma 

sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi  

 • suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä  

 • sen toteutumista on seurattava säännöllisesti  

• toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä sään-

nöllisesti kerättävän palautteen perusteella 

Useat eri aikoina voimaan tulleet säädökset edellyttävät toiminnan ohjausta ja seurantaa. 

Tämä on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan psykiatria- ja päihdepalveluiden 

asumisen tuen yhdistetty omavalvonta-, potilas-ja asiakasturvallisuussuunnitelma. Tämä 

suunnitelma on asumisen tuen puitesuunnitelma.  

Asumisen tuen toimintayksiköt laativat omat suunnitelmansa tämän suunnitelman rungon 

mukaan soveltaen sitä omaan toimintaansa niin, että tämä pohja on otsikoineen kaikille 

yhteinen ja toimintayksiköt tarkentavat omia tietojaan lisäämällä tähän pohjaan tai jättä-

mällä pois sellaiset kohdat, jotka eivät liity ko. yksikön toimintaan. Toimialan yhteinen, yk-

sikkö- ja toimintayksikkökohtaiset suunnitelmat ovat saatavissa Helsingin kaupungin verk-

kosivuilla (www.hel.fi), yksikön ja toimintayksiköiden toimitiloissa paperiversioina esim. il-

moitustaululla. Suunnitelmia tarkastetaan vuosittain. Kehittämistoimenpiteet merkitään 

suunnitelmaan.  
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Potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen perustuu kansalliseen Potilas- ja asiakastur-

vallisuusstrategiaan 2017–2021 (Valtioneuvoston periaatepäätös, STM, Julkaisuja 2017:9) 

Strategian määritelmän mukaan potilaalla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja 

käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa henkilöä; asiakkaalla tarkoitetaan sosiaali-

huoltoa hakevaa tai käyttävää henkilöä. Tämän suunnitelman luettavuuden sujuvoitta-

miseksi tekstissä käytetään palvelujen käyttäjästä ilmaisua asiakas silloinkin, kun tarkoite-

taan potilasta. 

 

1 Suunnitelman laatiminen ja ylläpito 
 

Sosiaali- ja terveystoimialan organisaatiorakenne on:  

 toimiala 

 palvelukokonaisuus 

 palvelu 

 yksikkö 

 alayksikkö 

 työyksikkö.  

Omavalvontasuunnitelman laatimisesta vastaa toiminnasta vastaava esihenkilö. Suunnitel-

man laatimiseen osallistuu koko henkilöstö. Suunnitelma päivitetään vuosittain tai tarvitta-

essa useammin toiminnassa tapahtuneiden oleellisten muutosten jälkeen.  

 

2 Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 
 

Sosiaali- ja terveystoimiala on yksi Helsingin kaupungin neljästä toimialasta. Palvelukoko-

naisuus, johon asumisen tuki kuuluu, on terveys- ja päihdepalvelut ja palvelu psykiatria- ja 

päihdepalvelut. 

Toimintayksikön nimi: Asumisen tuki 

Yksikön katuosoite: Toinen linja 4 H 

Postinumero: 00099 Helsingin kaupunki 

Postitoimipaikka: PL 8660 

Yksikön vastuuhenkilö: Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö p. 09 310 33344, taru.nei-

man@hel.fi  

mailto:taru.neiman@hel.fi
mailto:taru.neiman@hel.fi
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Alayksiköiden vastuuhenkilöt: 

Dahlström Maria, tuetun asumisen päällikkö, vastuulla asunnottomien asumispalvelut, p. 

09 310 43742, maria.dahlstrom@hel.fi 

Josefsson Anna-Maija, Hietaniemenkadun palvelukeskuksen johtaja, vastuulla Hietanie-
menkadun palvelukeskuksen johtaminen ja tilapäisasuminen, p. 09 310 24253, anna-
maija.josefsson@hel.fi 
 
Tuomainen Satu, arviointipäällikkö, vastuulla mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut, p. 
09 310 43904, satu.tuomainen@hel.fi 

Alho Leena, ylihoitaja p. 310 29449, leena.alho@hel.fi 
 
Manninen Heli, osastonhoitaja, vastuulla Auroran asumisyksikkö 16-1A ja 16-2B, p.310 
75785, heli.manninen@hel.fi   

 

3 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet  
 

Helsingin kaupungin eettiset periaatteet velvoittavat asumisen tuen henkilöstöä ja ohjaavat 

heidän toimintaansa. Esimiehet vastaavat siitä, että eettiset periaatteet saatetaan henki-

löstön tietoon työyhteisöissä. 

Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnan perusajatus on: Tulit juuri oikeaan paikkaan! Miten 

voimme auttaa? 

Sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on: 

- järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja 

- luoda edellytyksiä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiselle ja edistämiselle, edistää 

omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta sekä ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ja ter-

veydellisiä ongelmia ja niiden haittavaikutuksia.  

- huolehtia terveydenhuoltolain mukaisista terveyskeskuksen tehtävistä ja sosiaali- ja 

terveystoimen lääkehuollosta. 

Tavoitteenamme on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäminen on helppoa ja vaiva-

tonta. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoin-

nista ja terveydestä. Tarjoamme apua tarvittaessa. 

Toimintamalleja ja palveluja uudistetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Palvelut räätälöi-

dään asiakkaan kanssa vastaamaan hänen tarpeitaan, sosiaali- ja terveyspalvelut pelaa-

vat hyvin yhteen, asioinnin painopiste muuttuu digitaalisten palvelujen suuntaan, kehite-

mailto:maria.dahlstrom@hel.fi
mailto:anna-maija.josefsson@hel.fi
mailto:anna-maija.josefsson@hel.fi
mailto:satu.tuomainen@hel.fi
mailto:leena.alho@hel.fi
mailto:heli.manninen@hel.fi
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tään käyttäjälähtöisiä digitaalisia palveluja, uudenlainen johtaminen tukee uusia toiminta-

malleja. Tavoitteena on parantaa yhtäaikaisesti palvelujen saatavuutta ja asiakaskoke-

musta, vaikuttavuutta, tuottavuutta sekä henkilöstökokemusta. 

Palveluja uudistetaan prosesseja kehittämällä. Tavoitteemme on, että: 

- asiakkaaksi tulo on monikanavainen, koordinoitu kokonaisuus, jonka jokainen vaihe 

tuottaa asiakkaalle lisäarvoa 

- asiakkaaksi tulossa hyödynnetään sähköisiä palveluja 

- asiakkaan palvelutarve arvioidaan kerralla ja tarvittaessa moniammatillisesti 

- asiakkaille tehdään yksi yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma 

- saatavuutta lisätään myös aukioloaikoja laajentamalla 

Asumisen tuen asumispalvelut on tarkoitettu vain tukea tarvitseville. Toimintayksiköt tuke-
vat asunnottomien, päihderiippuvaisten ja mielenterveysasiakkaiden asumista eriasteisesti 
tuetuissa asunnoissa. Tuki ja kuntoutus perustuvat yksilölliseen, asiakkaan tarpeista lähte-
vään asiakassuunnitelmaan. Asunnottomien palveluihin hakeutuminen tapahtuu asumisen 
tuen sosiaalityöntekijän tekemän tuetun asumisen arvion ja SAS-toiminnan kautta. Mielen-
terveysasiakkaiden palveluihin hakeutuminen tapahtuu hakemuksen, jonka sas-työpari on 
käsitellyt, perusteella. Päihdehuollon asumispalveluihin haetaan asumisen tuen tai päihde-
palveluiden kautta. Osa asumispalveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina.  

Kaikissa asumisen tuen yksiköissä on käytössä toipumisorientaatioon perustuva malli. 

Asumisen tuen toimintayksikköjen toiminta-ajatuksena on asiakkaan fyysisen, psyykkisen 

ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Keskeistä on 

asiakkaan itsenäisen selviytymisen ja omatoimisuuden vahvistaminen kannustamalla ja 

tukemalla asiakkaita käyttämään omia voimavarojaan. Tavoitteena on asiakkaiden kuntou-

tuminen kevyempään palveluun, mutta osan kohdalla myönnetään se tosiasia, että he elä-

vät loppuelämänsä vahvasti tuetussa yksikössä.  

 

Auroran asumisyksikkö 16-1A ja 16-2B on tuettua asumista helsinkiläisille mielenterveys-

kuntoutujille. Kuntouttava asuminen tarjoaa tukea sairauden hoitamiseen ja arkielämän tai-

tojen kehittämiseen sekä ylläpitämiseen Henkilökuntaa on paikalla ympärivuorokauden. 

Jokaisella asukkaalla on omahoitajat, joiden kanssa hän tekee yksilöllisen toipumissuunni-

telman.  

   

4 Johtamisjärjestelmä 
 

Johtamisvastuussa olevat vastaavat toiminnan omavalvonnasta ja sen osana potilas- ja 

asiakasturvallisuudesta. Jokainen ammattilainen on vastuussa omasta työstään ja siten 

osallistuu osana jokapäiväistä työtään omavalvonnan keinoin toiminnan kehittämiseen ja 
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potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseen. Omavalvonnan osana kerätään tietoa toi-

minnan riskeistä ja laatupoikkeamista. Tällaista palautetietoa käytetään hyväksi toiminnan 

kehittämisessä. 

Asumisen tuen päällikkö ja alayksiköiden päälliköt, mielialahäiriöpoliklinikan ylihoitaja sekä 

YT-vastaava muodostavat asumisen tuen johtoryhmän. 

 

5 Organisaatioturvallisuus 
 

Turvallisuuden perustana on turvallisuuden johtaminen, jota tuetaan laadunhallinnalla, si-

säisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla, varautumisella ja jatkuvuudenhallinnalla sekä or-

ganisaatioturvallisuudella. Toiminnan turvallisuutta ohjataan omavalvonnalla. 

Sosiaali- ja terveystoimialan asumisen tuen organisaatioturvallisuus on turvallisuusasioi-

den yhtenäistä ja toiminnan tavoitteita tukevaa kokonaishallintaa. Sillä turvataan osaltaan 

asumisen tuen toimintaedellytykset, palvelutuotannon ja toiminnan häiriöttömyys, sekä 

suojataan henkilöstöä, asiakkaita, sidosryhmiä, mainetta, tietoa, ympäristöä ja omaisuutta 

onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta kaikissa oloissa.  

Auroran asumisyksiköt 16-1A ja 16-2B sijaitsevat Auroran sairaalan alueella, yhtenä alu-

eella toimivista Asumisen tuen yksiköistä. Toiminta on avohoitoa. Toiminnallisesti yksiköt 

kuuluvat terveydenhuollon piiriin, hallinnollisesti sosiaalipuolelle. Yksikön toimintaa ohjaa-

vat terveydenhuollon lait, säädökset ja asetukset huomioon ottaen sairaala-alueen turvalli-

suus-ja toimintaperiaatteet. 

 

Yksiköt 16-1A ja 16-2B sijaitsevat molemmat rakennuksessa 16, mutta eri porraskäytä-

vissä ja kerroksissa. Asukkaita on yhteensä 24. Asukkailla on jokaisella oma kulkuavain 

yksikköön. Yksiköillä on yhteinen henkilökunta. Pääsääntöisesti ilta-ja aamuvuoroissa on 

molemmissa yksiköissä kaksi hoitajaa. Yövuorossa 16-1A.lla on kaksi hoitajaa ja 16-2B:llä 

yksi hoitaja. Laitoshuolto käy yksiköissä päivittäin ja lääkäri viikoittain. Vartijapalvelu on 

käytettävissä ympäri vuorokauden. Yöllä asumisyksikön vastuulle kuuluvat kierrot ja päi-

vystykselliset asiat myös Asumisen tuen kuntoutusyksiköissä 16-2A ja 16-3A. Näissä yksi-

köissä on yhteensä 32 asukaspaikkaa. Lisäksi hälytystilanteissa avustetaan HIV-positiivis-

ten palvelukeskusta, joka sijaitsee myös rakennuksessa 16.  

 

Asumisyksikköön asukkaat tulevat suurelta osin Auroran sairaalan ohjaamina. Useimmalle 

heistä on tehty SAS-arvio ja toimintakykynsä perusteella asukkaat jonottavat tuettuun asu-

miseen, palveluasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen. 
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Yksikössä on käytössä rakennuksen sisäinen henkilöhälytysjärjestelmä. Järjestelmän toi-

mivuutta testataan kuukausittaisilla hälytystestauksilla. Lisäksi henkilökunta perehdytetään 

järjestelmän käyttöön.  

Henkilöhälytysjärjestelmää käytetään yksikössä vakaviin vaaratilanteisiin lisähenkilökun-

nan saamiseksi paikalle talon muista yksiköistä. Järjestelmä hälyttää kaikissa talon yksi-

köissä ja siitä menee automaattisesti viesti myös vartijalle, joka saapuu työtilanteestaan 

riippuen paikalle 5-15 minuutissa.  

 

Rakennuksessa 16 on talon sisäinen kuulutusjärjestelmä, jolla voidaan kuuluttaa joko 

oman yksikön sisäisesti tai koko talon yleiskuulutuksella. Järjestelmää voidaan käyttää esi-

merkiksi sairauskohtaustilanteissa, tulipaloissa ja muissa tärkeissä koko talon toimintaa 

koskevissa hälytysasioissa.  

 

Asumisyksikössä on palohälytysjärjestelmä. Siitä lähtee tulipalon sattuessa automaattinen 

ilmoitus palokunnalle. Yksiköissä on vaahtosammuttimet, sammutuspeite sekä vesisam-

mutusjärjestelmä (vesiletku n. 20m). Hälytysjärjestelmää testataan kuukausittain Auroran 

sairaalan teknisen yksikön toimesta. 

Palosammutusharjoituksia järjestetään koko sairaalan alueen yksiköissä muutaman vuo-

den välein. Lisäksi Helsingin kaupunki järjestää säännöllisesti harjoituksia joihin henkilö-

kunnan on mahdollista ilmoittautua ja osallistua. Rakennuksessa 16 ei ole automaattisam-

mutusjärjestelmää (sprinkler).  

 

Useimmiten yksiköissä ilmenevät turvallisuushaasteet liittyvät asukkaiden voinnin muutok-

siin. Auroran sairaala alue on vartioitu ympäri vuorokautisesti. Vartija tulee tarvittaessa yk-

sikköön, jos erityistä avuntarvetta on, esimerkiksi tarvetta puhalluttaa päihtynyttä asukasta. 

Henkilökuntaa koulutetaan kohtaamaan yllättäviä aggressio-ja väkivaltatilanteita MAPA-

peruskoulutuksella. Koulutuksen jälkeen opittua ylläpidetään vuosittaisilla kertauskurs-

seilla. 

 

Auroran sairaalan alueella on oma hälytyskaavio ja ohjeistus sairaala-aluetta koskevissa 

hätätilanteissa. Ohjeet ja hälytyskaavio löytyvät yksiköiden kanslioiden seinältä. Asumisyk-

sikkö kuuluu Auroran sairaalan yhteiseen hälytysrinkiin.  

 

Teknisiä häiriöitä varten Auroran sairaala-alueella on teknisen yksikön päivystys. 

 

Rakennuksen 16 ensiapuvälineistö löytyy asumisyksiköstä 16-1A. Siellä on ensiapupakki, 

sydämen sähköiskuri /defibrillaattori), happipullo ja imulaite. Ensiapukoulutusta on tarjolla 

henkilökunnalle vuosittain Auroran sairaalan esiapuvastaavien toimesta.       

Rakennus 16- ensiapuvastaavat ovat sh Tea Tuominen asumisyksikkö ja sh Hannele Kää-

riäinen kuntoutusyksikkö.  
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6 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta  
 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan asumisen tuki turvaa kaupunkistrategian 
mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia ja toimintakykyä laadukkailla palveluilla, jotka pe-
rustuvat palvelujen helppoon käytettävyyteen ja oikea-aikaiseen avun saatavuuteen.  Asu-
misen tuen sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tuetaan strategisten ja toiminnallisten 
tavoitteiden toteutumista.  
 
Sisäisen valvonta ja riskienhallinta perustuvat kuntalakiin, toimialan tehtäviä koskevaan 
erityislainsäädäntöön, kaupunginvaltuuston hyväksymiin sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan perusteisiin sekä kaupungin ohjeisiin. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
mialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan johtamisvastuut yhtyvät toimialan johtamis-
vastuisiin, eikä pääsääntöisesti ole edes tarkoituksenmukaista eritellä sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan johtamista muusta johtamisesta. 
 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla johto pyrkii 
riittävällä tarkkuudella varmistamaan toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden. Sisäiseen 
valvontaan kuuluvat valvontatoimenpiteet auttavat varmistamaan tavoitteiden saavutta-
mista, säännösten ja määräysten noudattamista, resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä, 
omaisuuden turvaamista ja 
tiedon luotettavuutta. Sisäistä valvontaa suoritetaan sosiaali- ja terveystoimialan kaikilla 
toimintatasoilla ja kaikissa toiminnoissa. Sisäiseen valvontaan sisältyy myös palveluntuot-
tajien ja alihankkijoiden valvontaa sekä tarkastuskäyntejä. 
 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala kohtaa toiminnassaan sisäisiä ja ulkoisia 
tekijöitä ja vaikutteita, joiden takia on epävarmaa, saavuttaako toimiala, palvelukokonai-
suudet, palvelut, toimintayksiköt ja henkilöstö tavoitteensa suunnitellussa aikataulussa tai 
eivät ollenkaan. Tämän epävarmuuden vaikutusta toimialan tavoitteisiin kutsutaan ”ris-
kiksi”. 
 
Riskienhallinta tarkoittaa koordinoitua toimintaa, jolla sosiaali- ja terveystoimialaa johde-
taan ja 
ohjataan riskien osalta. Riskienhallinnalla varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavutta-
minen ja talousarvion sekä toimintasuunnitelman toteutuminen puuttumalla uhkaaviin teki-
jöihin jo ennakolta. Riskienhallinta on osa strategia- ja talousarvioprosessia, osa palvelu-
kokonaisuuksien, palveluiden ja toimintayksiköiden toiminnansuunnittelua ja toimintaa, osa 
turvallisuutta sekä osa muutosten ja turvallisuuspoikkeamien hallintaa. 
 

6.1. Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
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Jokainen toimija huolehtii osaltaan siitä, että toimintaympäristön olosuhteet mahdollistavat 
turvallisen työn tekemisen, sekä turvallisen ja laadukkaan hoidon ja palvelun.  
 
Asumisen tuen henkilöstön tulee olla tietoinen turvallisuusriskeistä ja turvallisuuden tilasta. 
Yksiköissä tulee tunnistaa operatiiviset riskit, arvioida niiden vaikutukset turvallisuuteen ja 
toimintaan sekä laatia toimintaohjeet eri tilanteita varten. Samalla tulee selvittää ja kuvata 
keinot, joiden avulla pystytään varautumaan vaaratilanteita varten, suojautumaan niiltä ja 
turvaamaan toiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa. Asumisen tuen työyksiköiden omaval-
vontasuunnitelmaan kirjataan ne toimeenpanot, joilla riskienhallintaa toteutetaan käytän-
nössä. 
 
Vaarojen arvioinnin tekeminen työpaikalla on lakisääteinen velvoite. Vaarojen arviointia ei 
kuitenkaan tehdä viranomaisia, vaan työpaikkaa itseänsä varten. Vaarojen arviointi on pro-
sessi, jossa työnantaja ja työntekijät yhdessä tunnistavat ja arvioivat työpaikan vaara- ja 
kuormitustekijät. Laadukkaasti tehty vaarojen arviointi vähentää työpaikalla sattuvia hen-
kilö- ja materiaalivahinkoja, lisää työhyvinvointia sekä parantaa työn tehokuutta ja tuotta-
vuutta. 
 
Potilas- ja asiakasturvallisuuden riskit kirjataan asumisen tuen työyksiköiden omiin oma-

valvontasuunnitelmiin aina kyseisiin asiakohtiin. Esim. hygieniaan, lääkehoitoon, ravitse-

mukseen, henkilöstöön tai tiloihin liittyvät riskit kirjataan suunnitelmaan ko. otsikon alle. Ei 

siis tehdä kaiken kattavaa riskiluetteloa koottuna riskienhallinnan osioon. Jokaisessa asu-

misen tuen työyksiköissä tunnistetaan muutama toimintaa koskeva oleellinen riski, keinot 

niiden ehkäisyyn, toimenpiteet riskin toteutuessa ja sen jälkeen vielä kehittämistoimenpi-

teet. 

 
 

6.2 Potilas- ja asiakastyön riskien tunnistaminen ja käsitteleminen 
 
Potilas- ja asiakasturvallisuutta edistetään ja korjataan esimerkiksi lääkehoito-osaamisen, 
hoidon ja asiakastyön dokumentoinnin, osto- ja tukipalvelujen, alueellisen yhteistyön ja fyy-
sisen ympäristön osalta. Potilas- ja asiakasturvallisuutta tehdään työn arjessa, joten kehit-
tämistarpeita ja riskejä pyritään tunnistamaan osana toimintaa. Riskien ja epäkohtien tun-
nistamisessa pyritään ennakoivaan tunnistamiseen ja havainnointiin, jotta tarvittavia toi-
menpiteitä voidaan tehdä ennen ei-toivottujen tapahtumien toteutumista.  
 
Asumisen tuen työntekijät ilmoittavat havaitsemansa epäkohdat, vaaratapahtumat tai nii-
den uhat omalle esihenkilölleen. Vaaratapahtumien, havaittujen epäkohtien ja läheltä piti -
tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden puheeksi ottaminen, kirjaaminen, analysointi, tarvitta-
vat toimenpiteet ja raportointi. Vastuu riskienhallinnassa ja saadun tiedon hyödyntämi-
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sessä kehitystyössä on esihenkilöllä. Työntekijöiden vastuulla on epäkohtien tunnistami-
nen arjen työssä, niihin reagointi ja tiedon saattaminen johdon käyttöön. Esihenkilö vastaa 
käytäntöjen luomisesta asiakas- ja potilasturvallisuustyön toteutumisen tueksi. 
 
Vaaratapahtumien ja epäkohtien käsittelyyn kuuluu niistä avoin ja rakentava keskustelu 
työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Avoin ja rakentava keskusteluil-
mapiiri tukee hyvän turvallisuuskulttuurin rakentumista työyksiköissä. Jos tapahtuu vakava, 
mahdollisesti korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista in-
formoidaan korvausten hakemisesta. 
 
Hallinnon kehittämispalvelut-yksikkö tukee esihenkilöitä ja henkilökuntaa järjestelmien tek-
nisessä käytössä, järjestelmistä saatavan tiedon hyödyntämisessä, henkilöstön osaamisen 
vahvistamisessa koulutuksilla ja nostaa esiin ilmoituksista nousevia käsittelyä vaativia ha-
vaintoja sekä pyrkii tunnistamaan kehittämistä edellyttäviä ilmiöitä. Samoin tuetaan vaka-
vien vaaratapahtumien selvittelymallin käyttöä ja kehittämistä. 

 
 

6.2.1 HaiPro 

 

HaiPro on asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien vaaratapahtumien raportoinnin 

sähköinen työkalu. Vaaratapahtuman, esim. lääkepoikkeaman, tapaturman, katkokset 

hoito- ja palveluketjussa, havainnut työntekijä tekee ilmoituksen HaiPro-järjestelmän 

kautta. Ilmoituksen tekemiseen ei tarvita käyttäjätunnuksia tai kirjautumista. HaiPro-ilmoi-

tus ohjautuu käsiteltäväksi tapahtumayksikön esihenkilölle, jonka on aloitettava ilmoituk-

sen käsittely viikon kuluessa. Ilmoitus on kuitattava valmiiksi kahden kuukauden kuluessa. 

Ilmoituksen tekninen käsittely ei pääsääntöisesti vielä ole riittävä kehittämistoimenpide. Li-

säksi tarvitaan yhteistä käsittelyä ja keskustelua ilmoituksen johdosta sekä tarvittavien toi-

menpiteiden käynnistämistä. Omavalvonnan tukena yksiköissä voidaan hyödyntää HaiPro-

järjestelmästä saatavia raportteja. 

 

6.2.1.1 HaiPro-ilmoitusten käsittely Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla 

 

HaiPro-vaaratapahtumailmoituksen tekijä laatii ilmoituksen kiinnittäen huomiota tapahtu-

mahetken olosuhteisiin, tapahtuman syntyyn vaikuttaviin tekijöihin sekä miten tapahtuman 

toistuminen voitaisiin estää. Jokainen työntekijä voi tehdä HaiPro-ilmoituksen havaitse-

mastaan potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavasta tapahtumasta (vaaratapahtuma tai 

läheltä-piti-tilanne) intranetissä olevan linkin kautta. Raportointi perustuu luottamukselli-

seen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. 
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Ilmoitusten käsittelijät (lähiesihenkilö ja ensisijainen sijainen) saavat viestin sähköpostiinsa 

uusista ilmoituksista. Viestit katsotaan päivittäin ja arvioidaan käsittelyn kiireellisyys. Välit-

tömiä toimenpiteitä vaativat asiat käsitellään heti. Käsittelijä aloittaa saapuneiden ilmoitus-

ten käsittelyn viikon kuluessa. Ilmoituksen tulee olla käsitelty kahden kuukauden kuluessa. 

Käsittelijän tulee huolehtia, että järjestelmässä on sijainen poissaolojen ajan. 

Ylemmälle tasolle (yksikkötason tai tason 5 esihenkilö) siirretään kaikki tapahtumat, jossa 

asiakkaalle/potilaalle on tapahtunut vakava haitta. Ylemmälle tasolle voidaan siirtää käsi-

teltäväksi asioita, joihin halutaan työyksikköä laajempi käsittely tai joilla on merkittävää in-

formaatioarvoa esim. yksikkötasolla. Ylemmän tason käsittelijä arvioi ilmoituksen saatu-

aan, mikä on siirretyn ilmoituksen oikea käsittelyfoorumi, vaatiiko käsittely esim. esihenki-

lökokouksen käsittelyn.  

Vaaratapahtumien raportointi ja käsittely organisaation eri tasoilla: 

 Tason 6 kokouksissa (esim. osasto/tiimikokouksissa) käsitellään oman työyksikön 

tapahtuneita vaaratapahtumia vähintään kerran kuukaudessa ja yksittäisten ilmoi-

tusten aiheuttamia toimenpiteitä aina kun tapahtumat ovat ajankohtaisia.  

 

 Yksikön ja tason 5 esihenkilöiden kokouksissa käsitellään toiminnan potilas-/asia-

kasturvallisuuden tilaa ja ko. tason raportit huomioiden myös toteutuneet kehittämis-

toimet vähintään 2 kertaa vuodessa ja toimintakäytäntöjen muutoksia aiheuttavat 

ilmoitukset aina kun se on ajankohtaista. Kokouksissa käsitellään tarvittaessa vaa-

ratapahtumailmoituksia ja arvioidaan tarvetta toimintakäytäntöjen muutokseen. Kiin-

nitetään huomioita hyvien käytäntöjen ja vaaratapahtumien seurauksesta tehtyjen 

toimintakäytäntöjen muutosten jakamiseen yksikön sisällä eri työyksiköiden kesken. 

 

 Palvelujen johtoryhmä ja /tai laajennettu johtoryhmä käsittelee HaiPro-raportteja 

(sis. myös toteutuneet kehittämistoimet) vähintään kerran vuodessa ja toimintakäy-

täntöjen muutoksia aiheuttavat ilmoitukset aina kun se on ajankohtaista. Kiinnite-

tään huomioita hyvien käytäntöjen ja vaaratapahtumien seurauksesta tehtyjen toi-

mintakäytäntöjen muutosten jakamiseen palvelujen sisällä ja samankaltaisten toi-

mintojen kesken. 

 

 Palvelukokonaisuuksien johtoryhmä/ henkilöstötoimikunta käsittelee HaiPro-raport-

teja (sis. myös toteutuneet kehittämistoimet) vähintään kerran vuodessa. 
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 Asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantaryhmä käsittelee toimialan HaiPro-raportit 

(sis. myös toteutuneet kehittämistoimet). HaiPro-raportointi on vuosittain toimialan 

henkilöstötoimikunnassa. 

 

 

6.2.2 SPro 

 

SPro on sähköinen työkalu, jota käytetään sosiaalihuoltolain 48§:n mukaiseen epäkohdista 

ja epäkohdan uhista ilmoittamiseen. Sosiaalihuoltolaki edellyttää työntekijöitä ilmoittamaan 

viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävässään huomaa tai saa tie-

toonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttami-

sessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvia työnteki-

jöitä ja ammattiryhmiä, riippumatta työtehtävistä. Kaikki sosiaalihuoltolain 14§:n palvelua 

toteuttavat yksiköt käyttävät SPro-järjestelmää.   

 

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi  

- asiakkaan epäasiallista kohtaamista tai loukkaamista sanoilla  

- asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita,  

- asiakkaan kaltoinkohtelua (fyysinen, psyykkinen tai kemiallinen eli lääkkeillä aiheu-

tettu kaltoinkohtelu) ja 

- vakavia puutteita asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa 

- vakavia puutteita asiakkaan perushoivassa ja hoidossa 

- toimintakulttuurista johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia.  

 

Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. Ilmoituksen tehneeseen henki-

löön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena (Shl 48§). Esihenkilö 

vastaa siitä, että jokainen työntekijä tietää ilmoitusvelvollisuuskäytännöistä.  

Asumisen tuessa työntekijät tekevät ilmoitukset havaitsemistaan epäkohdasta tai epäkoh-

dan uhista SPro-järjestelmään. Ilmoituksen tekemiseen ei tarvita käyttäjätunnuksia tai kir-

jautumista.  Järjestelmä ohjaa ilmoituksen automaattisesti eteenpäin työyksikön lähiesi-

henkilölle ja linjajohdolle mukaan lukien sosiaalihuollon nimetty johtava viranhaltija. Lä-

hiesihenkilön tehtävänä on käynnistää tarvittavat toimet epäkohdan tai sen uhan poista-

miseksi. Ilmoitus voidaan siirtää tarvittaessa käsiteltäväksi ylemmälle taholle organisaa-

tiossa, jos ilmoituksen edellyttämät toimenpiteet vaativat laajempaa käsittelyä tai yhteistä 

linjausta. Sosiaali- ja terveystoimialan ohjeena on, että SPro-järjestelmään tehdyt ilmoituk-

set käsitellään viipymättä tai viimeistään kahden viikon sisällä ilmoituksen kirjaamisesta. 

Ilmoituksen tekninen käsittely ei pääsääntöisesti vielä ole riittävä kehittämistoimenpide. Li-

säksi tarvitaan yhteistä käsittelyä ja keskustelua ilmoituksen johdosta sekä tarvittavien toi-

menpiteiden käynnistämistä.   
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Mikäli epäkohtaa ei saada korjattua, on asiasta ilmoitettava aluehallintovirastolle. Ilmoitus-

velvollisuutta koskevat toimintaohjeet on sisällytettävä omavalvontasuunnitelmaan. Oma-

valvonnan ja yhteisen kehittämisen tukena yksiköissä voidaan hyödyntää SPro-järjestel-

mästä saatavia raportteja. 

 

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös yksityisiä ammatinharjoittajia ja toimeksiantosuhteessa 

toimivia henkilöitä. Ostopalveluyksiköissä tulee olla sosiaalihuoltolain tarkoittamien epä-

kohtien ilmoittamista varten sisäinen ilmoituskäytäntö. Velvoite ilmoituskäytännöstä kirja-

taan ostopalvelusopimuksiin. 

 

6.2.2.1 SPro-ilmoitusten käsittely sosiaali- ja terveystoimialalla 

 

Ilmoitus tehdään SPro-ohjelmaan viipymättä silloin, kun työntekijä havaitsee asiakkaaseen 

kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Työntekijä täyttää SPro:n ilmoituslomakkeen ja ku-

vaa asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Asiakkaan tiedot täytetään, mikäli 

epäkohta kohdistuu yksittäiseen asiakkaaseen. Ilmoittaja tekee kirjaukset sekä tapahtu-

masta että ilmoituksen tekemisestä myös asiakastietojärjestelmään 

Työntekijä kirjaa ilmoituksen kiinnittäen huomiota tapahtumaan asiakasnäkökulmasta, ta-

pahtuma hetken olosuhteisiin, tapahtuman syntyyn vaikuttaviin tekijöihin sekä miten tapah-

tuman toistuminen voitaisiin estää. Tapahtumien esille nostaminen perustuu luottamuksel-

liseen ja syyttelemättömään epäkohtien ja mahdollisten uhkien ilmoittamiseen ja käsitte-

lyyn. 

SPro:n kautta ilmoitus menee työyksikön toiminnasta vastaavalle eli työyksikön esihenki-

lölle. Ilmoituksesta menee tieto myös linjajohdon kaikille esihenkilöille (myös palvelukoko-

naisuuksien johtajille).  

Ilmoitusten käsittelijät (lähiesihenkilö ja ensisijainen sijainen) saavat viestin sähköpostiinsa 

uusista ilmoituksista. Viestit katsotaan päivittäin ja arvioidaan käsittelyn kiireellisyys. Välit-

tömiä toimenpiteitä vaativat asiat käsitellään heti. Ilmoitukset on käsiteltävä valmiiksi kah-

den viikon kuluessa. Lähiesihenkilö käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittavat selvitykset ja 

toimenpiteet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi. Hän kirjaa tiedot sähköiseen lomak-

keeseen sekä varmistaa, että toimenpiteisiin ryhdytään. Lähiesihenkilö voi tarvittaessa siir-

tää ilmoituksen käsiteltäväksi esihenkilölleen. Ylemmälle tasolle (yksikkötason tai tason 5 

esihenkilöille) siirretään kaikki tapahtumat, jossa asiakkaalle on tapahtunut vakava haitta. 

Ylemmälle tasolle voidaan siirtää käsiteltäväksi tapahtumat, joille halutaan laajempi käsit-

tely tai jolla on merkittävää informaatioarvoa esim. yksikkötasolla. Lähiesihenkilön tulee 

huolehtia, että järjestelmässä on sijainen poissaolojen ajan. 
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 Tason 6 kokouksissa (esim. osasto/tiimikokouksissa) käsitellään oman työyksikön 

epäkohtailmoituksia vähintään kerran kuukaudessa ja yksittäisten ilmoitusten ai-

heuttamia toimenpiteitä aina kun tapahtumat ovat ajankohtaisia.  

 

 Yksikön ja tason 5 esihenkilöiden kokouksissa käsitellään ko. tason tapahtumia ja 

raportit huomioiden myös toteutuneet kehittämistoimet vähintään 2 kertaa vuodessa 

ja toimintakäytäntöjen muutoksia aiheuttavat ilmoitukset aina kun se on ajankoh-

taista. Kiinnitetään huomioita hyvien käytäntöjen ja epäkohtien seurauksesta tehty-

jen toimintakäytäntöjen muutosten jakamiseen yksikön sisällä eri työyksiköiden kes-

ken. 

 

 Palvelujen johtoryhmä ja /tai laajennettu johtoryhmä käsittelee SPro-raportteja (sis. 

myös toteutuneet kehittämistoimet) vähintään kerran vuodessa ja toimintakäytäntö-

jen muutoksia aiheuttavat ilmoitukset aina kun se on ajankohtaista. Kiinnitetään 

huomioita hyvien käytäntöjen ja epäkohtien seurauksesta tehtyjen toimintakäytäntö-

jen muutosten jakamiseen palvelujen sisällä ja samankaltaisten toimintojen kesken. 

 

 Palvelukokonaisuuksien johtoryhmä/ henkilöstötoimikunta käsittelee SPro-raportteja 

(sis. myös toteutuneet kehittämistoimet) vähintään kerran vuodessa.  

 

 Asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantaryhmä käsittelee toimialan SPro-raportit 

(sis. myös toteutuneet kehittämistoimet). SPro-raportointi on vuosittain toimialan 

henkilöstötoimikunnassa. 

 

 

6.2.3 Vakavien vaaratapahtumien tai epäkohtien selvittely 

 

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian mukaisesti vakavien vaaratapahtumien tarkem-

paan selvittelyyn on toimialalla käytössä erillisessä toimintaohjeessa (TOIM028, Vakavien 

vaaratapahtumien selvittely potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseksi Helsingin sosi-

aali- ja terveystoimessa) kuvattu menettelytapa ja selvittelyprosessi. Erityistä huomiota 

kiinnitetään toiminnan kehittämiseen vaaratapahtumien selvittelyn pohjalta. 

Vakavassa vaaratapahtumassa tai epäkohdassa asiakkaalle tai potilaalle on aiheutunut tai 

melkein saattanut aiheutua merkittävää haittaa tai huomattavaa pysyvää haittaa tai hänen 
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henkeensä tai turvallisuuteensa kohdistuu vakava vaara. Vakava vaaratapahtuma tai epä-

kohta on voinut myös kohdistua suureen joukkoon ihmisiä. Vakava haitta tarkoittaa kuole-

maan johtanutta, henkeä uhannutta, sairaalahoidon aloittamiseen tai jatkamiseen johta-

nutta, pysyvään tai merkittävään vammaan ja toimintaesteisyyteen tai –kyvyttömyyteen 

johtanutta tilannetta tai muuta erityisen vakavaa tapahtumaa.  

Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä HaiPron vakavien vaaratapahtumien 

selvittely –osio, jota voidaan käyttää myös sosiaalihuollossa tapahtuneiden vakavien epä-

kohtien selvittelyyn. Toimintaohje ”Vakavien vaaratapahtumien selvittely” ohjeistaa selvitte-

lyprosessin tarkemmin. Tukea vakavien vaaratapahtumien selvittelyyn annetaan hallinnon 

kehittämisen tuki–yksiköstä.  

 

6.2.4 Työsuojelupakki 

 
Työsuojelupakki on työväline työntekijöille työturvallisuuden turvallisuuspoikkeamista il-
moittamiseen. Turvallisuuspoikkeamia ovat havaitut läheltä piti -tilanteet, vaaratekijät sekä 
uhka- ja väkivaltatilanteet.  Turvallisuuspoikkeamailmoitusten tekemiseen ei tarvita tunnuk-
sia eikä kirjautumista. 
 
Työsuojelupakki on työväline johdolle, esihenkilöille sekä työsuojeluorganisaatiolle työtur-
vallisuuden hallintaan, kehittämiseen ja seurantaan. Työsuojelupakin avulla voidaan tehdä 
ja käsitellä työtapaturma- ja turvallisuuspoikkeamailmoituksia. Ilmoitus tehdään aina, kun 
työn turvallisuus ja terveellisyys vaarantuvat. Työsuojelupakilla voidaan toteuttaa ja päivit-
tää työpaikan työturvallisuuden vaarojen arviointeja, hallinnoida turvallisuustietoa tallenta-
malla työturvallisuuden kannalta olennaisia dokumentteja ja tehdä johtamisen ja päätök-
senteon tueksi raportteja ja tilastoja työtapaturmista, turvallisuuspoikkeamista sekä vaaro-
jen arvioinneista. 
 
 

6.3 Korjaavat toimenpiteet 
 
Laatupoikkeamien, turvallisuuspoikkeamien, vaara- ja läheltä piti –tilanteiden, epäkohtien 
tai niiden uhkien sekä haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla 
estetään tilanteen toteutuminen tai toistuminen. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa 
tilanteiden syiden ja myötävaikuttavien tekijöiden selvittäminen ja tätä kautta menettelyta-
pojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakir-
jaukset järjestelmiin.  
 
HaiPro- ja SPro-järjestelmissä toimenpiteet kirjataan kohtaan ”Kuvaus toimenpiteiden to-
teuttamisesta”. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tehtyjen kehittämistoimenpiteiden ja hy-
vien käytäntöjen jakamiseen eri yksiköiden, toimintojen ja palvelujen kesken. 
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7 Asiakkaan asema, oikeudet ja oikeusturva 
 

7.1 Palvelutarpeen arviointi, palvelujen hakeminen ja päätöksenteko 
 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omai-

sensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Palvelutarpeen arviointi tehdään moni-

toimijaisesti moniammatillisesti yhteisenä työnä. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma 

näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huo-

mion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kun-

toutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuu-

det, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvi-

oinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liitty-

vät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosi-

aalisten kontaktien vähyys tai kipu. 

 

7.2 Asiakassuunnitelma 
 

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa ja pal-

velua koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavutta-

maan elämänlaadulleen ja toimintakyvylleen asetetut tavoitteet. Suunnitelman avulla seu-

rataan asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvia muutoksia. Päivittäisen hoidon ja palvelun 

suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuunnitel-

maa ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muu-

toksista. Suunnitelma päivitetään noudattaen sovittuja määräaikoja tai asiakkaan toiminta-

kyvyn/avun tarpeen/voinnin olennaisesti muuttuessa. 

 

7.3 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta hen-

kilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti 

oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henki-

lön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. 

Henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja 

tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
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Laatimalla hoitotahdon asiakas voi varmistaa, että hoidossa noudatetaan hänen elämänar-

vojaan ja että mahdolliset hoitoratkaisut perustuvat hänen omaan tahtoonsa. Hoitotahdon 

laatiminen mahdollisimman ajoissa edistää itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. 

 

7.4 Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen 
 

Asiakkaan hoito ja huolenpito perustuvat ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteisymmär-

rykseen. Palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoi-

keutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa 

itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden hen-

kilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toi-

menpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset voimassa olevan ohjeistuksen mu-

kaisesti. Mahdolliset rajoitustoimenpiteet toteutetaan lievimmän rajoittamisen periaatteen 

mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. 

 

7.5 Asiakkaan kohtelu 
 

Asumisen tuen ammattihenkilöiden tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itse-

määräämisoikeutta sekä kohdella asiakkaita hyvin ja tasapuolisesti. Jokaisella asiakkaalla 

tulee olla elämäntilanteesta riippumatta mahdollisuus kasvuun ja kehitykseen sekä oikeus 

hyvään ja arvokkaaseen elämään. Asiakkaalle annetaan tietoa palveluista sekä häntä kos-

kettavista asioista ymmärrettävällä ja ikätasoaan vastaavalla tavalla sekä tuetaan ja roh-

kaistaan osallisuuteen ja osallistumaan palvelujensa suunnitteluun, päätöksentekoon ja to-

teuttamiseen kykyjensä ja ikätasonsa mukaan. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja 

ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Asiakasta on suojel-

tava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksi-

käytöltä.  

 

7.6 Osallisuus  
 

Osallisuuden vahvistaminen sekä palvelujen käyttäjinä, että mm. palautteen antajana lisää 

asiakkaiden hyvinvointia ja antaa asumisen tuelle mahdollisuuden kehittää palveluja. Asu-

misen tuessa toteutetaan kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia, jonka periaatteet 

ovat: 

- Yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntäminen 
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- Omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 

- Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen 

 

Sosiaali- ja terveystoimessa osallisuudella tarkoitetaan sitä, että turvataan asiakkaiden tie-

don saanti, tuetaan yhteisöllisyyttä ja alueellista vaikuttamista, otetaan kuntalaiset mukaan 

kehittämiseen, asiakkaalla on aktiivinen rooli omassa palveluprosessissaan sekä palve-

luissamme syntyy erinomaisia asiakaskokemuksia. Osallisuuden toimeenpanoa toimin-

nassa ovat mm. asiakaspalautteet, erilaiset kyselyt, asiakasraadit ja kokemusasiantuntijat, 

yhdyskuntasosiaalityö ja järjestöavustukset. Osallisuuden ja vuorovaikutuksen toteutumi-

sesta raportoidaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle kerran vuodessa. Lisätietoa osallisuu-

desta ja vaikuttamisesta: 

https://osallistu.helsinki/ 

Asumisyksiköissä 16-1A ja 16-2B asukkaat osallistuvat oman toipumissuunnitelman teke-

miseen yhdessä omahoitajien ja lääkärin kanssa puolen vuoden välein. Yksiköissä pide-

tään viikoittain yhteisökokous, johon osallistuu asukkaat ja vuorossa oleva henkilökunta. 

Kokouksessa asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa yksikön arkeen ja toimintaan. Lisäksi 

toteutetaan kerran vuodessa asiakastyytyväisyyskysely. 

 

Palautekanavat ja tiedon hyödyntäminen 

Asumisen tuen palveluista annetaan palautetta internetin kautta. Palautteet käsitellään 

Helsingin palvelulupauksen mukaisesti 5 arkipäivässä ja kuntalainen saa vastauksen säh-

köpostilla. Myös jokaisessa asumisen tuen toimintayksikössä pitää olla palautemahdolli-

suus, joka sopii asiakkaille.  

Palautteista tehdään erilaisia raportteja, joita julkaistaan myös internet-sivuilla neljä kertaa 

vuodessa https://www.hel.fi/sote/fi/palaute/osallistu-ja-vaikuta/. 

Palautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksissa ja pää-

töksenteon tukena. Toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä 

säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella. 

7.7 Sosiaali- ja potilasasiamies 
 

Sosiaali- ja potilasasiamies  

- neuvoo ja ohjaa asiakaslain ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
- neuvoo ja tiedottaa asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa 
- toimii asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
- neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä, potilasvahinkoasioiden 

käsittelemisessä ja vahingonkorvausasioissa. 

https://osallistu.helsinki/
https://www.hel.fi/sote/fi/palaute/osallistu-ja-vaikuta/
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Sosiaali- ja potilasasiamieheen voi olla yhteydessä, jos asiakas tai potilas on tyytymä-

tön hoitoon, kohteluun tai palveluun sosiaali- ja terveydenhuollossa tai tarvitsee neuvoja 

oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja potilasasiamieheen voivat olla 

yhteydessä myös asiakkaiden ja potilaiden omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset sekä yh-

teistyötahot. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävä on neuvova ja ohjaava. Sosiaali- ja po-

tilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon.  

Asiakaspalvelu on puhelinnumerossa 09 3104 3355 maanantaista torstaihin klo 9 – 11.00. 

Suojattua sähköpostia voi lähettää linkistä https://securemail.hel.fi 

Sähköpostiosoite on sosiaali.potilasasiamies@hel.fi 

Postiosoite on PL 6060, 00099 Helsingin kaupunki 

Henkilökohtaisesta tapaamisesta sovitaan aina etukäteen. 

Lisätietoa asiamiestoiminnasta saa internetsivuilta osoitteesta www.hel.fi/sosiaali-ja-poti-

lasasiamies. 

 

7.8 Sosiaali- ja terveysneuvonta 
 

Neuvontaa ja ohjausta annetaan verkossa, toimipisteissä ja eri palvelujen palvelunume-

roissa. 

Sosiaalipalvelujen neuvontaa annetaan kaikissa sosiaalipalvelujen yksiköissä kuten palve-

lukeskuksissa, sosiaali- ja lähityön ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä, joissa toimii 

sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. 

Terveysneuvonta puh. 09 310 10023, sairaanhoitajat palvelevat helsinkiläisiä ympäri vuo-

rokauden. Soittakaa terveysneuvontapuhelimeen, kun tarvitsette sairauksien hoito–ohjeita. 

Sosiaalipäivystys puh. 0206 96006  

– Antaa tukea ja neuvontaa virka-ajan ulkopuolella.  

– Tekee kiireellisen sosiaalityön tarpeen arviointia virka-ajan ulkopuolella.  

Kriisipäivystys puh. 09 3104 4222  

– Antaa henkistä ensiapua äkillisissä kriisitilanteissa.  

– Tekee tarvittaessa kotikäyntejä. 

Asumisen tuen Kallion virastotalon neuvontanumero puh. 09 310 22530 neuvoo asumi-

sen tuen palveluihin liittyvissä asioissa ma, ke ja pe klo 9.00-11.00 

https://securemail.hel.fi/
mailto:sosiaali.potilasasiamies@hel.fi
http://www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies
http://www.hel.fi/sosiaali-ja-potilasasiamies
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Hietaniemenkadun palvelukeskuksen neuvontanumero puh. 09 310 46628 neuvoo hä-

tämajoitukseen ja tilapäismajoitukseen liittyvissä asioissa 24h/vrk. 

 

7.9 Muistutusten, kantelujen ja muiden valvontapäätösten käsittely  
 
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon yksi-
kössä tai sosiaalihuoltoa muutoin järjestettäessä. Muistutus kohdistuu asiakkaan sosiaali-
huollon tosiasialliseen järjestämiseen eli viranomaisen menettelyyn; erityisesti siihen, mi-
ten asiakas on kokenut kohtelunsa sosiaalihuollon toimintayksikössä. 
 
Muistutus tehdään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yksikön vastuuhenkilölle tai johta-
valle viranhaltijalle. Muistutus on vapaamuotoinen, eikä sen tekeminen rajoita asiakkaan 
oikeutta hakea muutosta siten kuin siitä on erikseen säädetty. Muistutuksen tekeminen ei 
myöskään vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiasta sosiaalihuoltoa valvoville viran-
omaisille tai esimerkiksi muille kunnan viranomaisille. 
 
Potilaslain 10 §:n mukaan ”jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että potilaan hoidosta tai 
kohtelusta saattaa seurata potilasvahinkolaissa tarkoitettu vastuu potilasvahingosta, on 
potilasta neuvottava, miten asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai 
toimielimessä”. Neuvontaa potilasvahinkoasioissa annetaan muulloinkin kuin muistutuksen 
yhteydessä. 
 
Vahingonkorvauslain mukaisesti korvataan myös sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille, 
heidän omaisilleen, sosiaali- ja terveystoimialan tai toisen kaupungin toimialan henkilökun-

nalle, toiselle toimialalle ym. sosiaali- ja terveystoimen toiminnassa aiheutuneet vahingot. 

Hallintolain mukaan muistutukseen on annettava vastaus ilman aiheetonta viivytystä. Asi-
akkaalle on pyynnöstä kerrottava vastauksen arvioitu antamisajankohta ja vastattava käsit-
telyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin. 
 
Muistutukseen ja kanteluun vastaamiselle on asetettu kohtuullinen vastaamisaika, joka on 
yksi kuukautta muistutuksen ja kantelun saapumisesta yksikön tietoon. Yksikön toimintaa 
koskevat muistutukset ja kantelut käydään yksiköissä läpi ja havaittuihin laatupoikkeamiin 

puututaan välittömästi. 

 
 

8 Palvelun sisällön omavalvonta 

 

8.1 Palvelun saatavuuden määräajat 
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Sosiaalipalveluja myönnetään kunnan asukkaille yksilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnin 

perusteella. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman 

aiheetonta viivytystä. Kiireellisissä tapauksissa toimitaan välittömästi. Kiireellisissä tapauk-

sissa palveluja on järjestettävä myös tilapäisesti kunnassa oleskelevalle. Erikseen on sää-

detty aikarajat: 

- toimeentulotukipäätöksen tekemiselle (kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraa-

vana arkipäivänä, muuten 7 päivän sisällä), 

- toimeentulotukiasiakkaan pääsy keskusteluun sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaa-

jan kanssa (viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä) 

 

 

8.2 Palvelun eri osa-alueiden toteutus ja valvonta 
 
8.2.1 Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Asumisen tuen asumispalveluissa asuvien asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta sekä 
lääkäripalveluista vastaa pääsääntöisesti julkinen terveydenhoito.  
 

8.2.2 Lääkehoito 

 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoito-

suunnitelmaan. STM:n Turvallinen lääkehoito –oppaassa (THL 2016) linjataan muun mu-

assa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäis-

vaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Sosiaali- ja ter-

veystoimen Turvallinen lääkehoito –toimintaohje tehtiin ja hyväksyttiin v.2017. Toimintayk-

siköt ovat laatineet sen perusteella omat lääkehoitosuunnitelmansa. Lääkehoitosuunni-

telma on osa omavalvontasuunnitelmaa. 

Asumisyksiköiden lääkehoitosuunnitelmat ovat liitteenä. 

 

8.2.3 Hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävä toiminta 

 

Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hä-

nelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista 

siinä ympäristössä, jossa hän elää. Toimintakyvyllä on monta ulottuvuutta: fyysinen, 

psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky. Toiminnan laadun kannalta on kes-

keistä määritellä toimintayksikössä käytössä olevat keinot ja mittarit asukkaan toimintaky-

vyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. 
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Auroran asumisyksiköissä 16-1A ja 16-2B on ulkoiluryhmä kerran viikossa, lisäksi hoitajat 

tukevat ja kannustavat asukkaita ulkoilemaan säännöllisesti myös itsenäisesti sekä osallis-

tumaan fysioterapia-ja liikuntapalveluiden järjestämiin liikuntaryhmiin. Asukkaita motivoi-

daan alueen ulkopuolisiin harrastetoimistoihin ja kolmannen sektorin paikkoihin, kuten esi-

merkiksi Helmi, Laturi, Klubitalo     

 

 

8.2.4 Ravitsemus 

 

Asiakkaiden ravitsemuksessa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan vuonna 

2010 julkaisemia suosituksia ja niihin perustuvia oppaita huomioiden yksilölliset tarpeet. Asi-

akkaiden riittävä ravinto ja nesteen saanti sekä ravitsemuksen taso ovat tärkeätä ja niitä 

tulee seurata ja arvioida. Hyvä ravitsemus on toimintakyvyn edellytys, joka turvaa päivittäi-

sen elämän sujumisen ja parantaa elämänlaatua. 

Auroran asumisyksiköihin ruoka tulee Kivelän palvelukeskuksesta, yöhoitajat tekevät ker-

ran viikossa (keskiviikkoisin) ruokatilauksen Webmysli-järjestelmään. Tilauksessa huomioi-

daan asukkaiden erityisruokavaliot.  

 

Ruokailuiden yhteydessä hoitajat seuraavat ja arvioivat yksilöllisesti asukkaiden monipuoli-

sen ravinnon ja riittävän nesteen saannin. Asukkaan kanssa voidaan sopia painoseuranta 

tarvittaessa. Ravitsemusterapeutti tulee tarvittaessa yksikköön tapaamaan asukasta tai 

antaa tietoa ravitsemuksesta kaikille asukkaille- Lisäksi henkilökunta voi konsultoida ravit-

semusterapeuttia.   

Henkilökunta mittaa ruoan -ja jääkaapin lämpötilan kerran viikossa (lauantaisin). Asumisyk-

sikön ravitsemusvastaavat osallistuvat kaksi kertaa vuodessa Auroran sairaalan järjestä-

mään ravitsemusvastaavien kokoukseen. Kokouksessa saadaan päivitettyä tietoa ja anne-

taan palautetta Kivelän palvelukeskukseen. Ravitsemusvastaavat tuovat tiedon tiimikokouk-

sessa yksikköön. Kerran vuodessa tulee yksikköön Helsingin kaupungilta ravitsemuksen-

laatukriteerikysely. 

 

 

 

8.2.5 Tartuntatautien ja infektioiden ennaltaehkäisy sekä hygieniakäytännöt  

 

Hoito- ja palvelusuunnitelmissa tulee huomioida asumisen tuen työyksiköissä ne suojaus- 

ja varotoimet, joilla ennalta ehkäistään tartuntatautilain mukaisten yleisvaarallisten- ja val-
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vottavien tartuntatautien leviäminen asiakkaiden, työntekijöiden, omaisten sekä vierailijoi-

den keskuudessa. Työnantajan velvoite työntekijöiden osalta löytyy kohdasta 9.5. Tartun-

tatautien tilastointi, valvonta, konsultaatioapu sekä tartunnanjäljitys on keskitetty Helsingin 

epidemiologisen toiminnan yksikköön. 

Asumisen tuen työyksiköissä noudatetaan valtakunnallisia hygieniakäytäntöihin liittyviä 

säädöksiä, suosituksia ja ohjeita. Toimintayksikköjen toiminnan luonne määrittelee vaadit-

tavaa hygieniatasoa. Kaikissa palveluissa henkilökunnan tulee noudattaa “Tavanomaiset 

varotoimet”–ohjetta ja muita hygieniaohjeita tai ajankohtaisia ohjeistuksia, jotka löytyvät 

toimialan sisäisiltä verkkosivuilta. Konsultaatioapua saa hygieniahoitajilta, epidemiologi-

sesta toiminnasta sekä infektiolääkäreiltä.  

Asiakkaiden yksilöllisissä hoito- ja palvelusuunnitelmissa asetetaan asiakaskohtaisille hy-

gieniakäytännöille tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta 

huolehtimisen lisäksi mm. tarvittaessa tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 

Käsien pesuun ja käsihuuhteen käyttöön on mahdollisuus kaikissa yksiköissä sekä työnte-

kijöille että asiakkaille ja heidän omaisilleen sekä muille vierailijoille. Käsihuuhteen kulutus 

sosiaali- ja terveyspalveluissa on yksi potilasturvallisuuden seurantamittari. 

Yleistä hygieniatasoa seurataan hygieniakierroilla, hoitoon liittyvien infektioiden tilastoin-

nilla, käsihuuhde-kulutusseurannalla ja suojakäsineiden kulutusseurannalla.  

Covid 19-pandemian aikainen toiminta on organisoitu ja ohjeistettu erikseen. Toimialalla 

toimitaan ajankohtaisten ohjeiden mukaan. Henkilökunnan riittävän hygieniaosaamisen 

tarkistaminen kaikissa palveluissa on tärkeää.  

Asumisen tuen toimintayksiköt kirjaavat omavalvontasuunnitelmaan, miten toimintayksi-

kössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan asiakkaiden tarpeita vastaa-

vien hygieniakäytäntöjen toteutuminen ohjeiden mukaisesti.  

 

Asumisyksiköissä siisteydestä huolehtivat laitoshuoltajat, henkilökunta ja asukkaat yh-

dessä. Laitoshuoltajat käyvät yksiköissä jokaisena päivänä viikossa. He siistivät keittiö-ja 

ruokailutilat päivittäin ja muut tilat sovitun ohjeen mukaan. Laitoshuoltajat siistivät jokaisen 

asukashuoneen kerran viikossa. Yksikköön tilataan viikoittain tavaraa keskusvarastosta 

(tiistaina yövuorossa olevat hoitajat tarkistavat mitä tarvitsee tilata), jolloin huomioidaan, 

että käsihuuhdetta ja saippuaa on riittävästi saatavilla. 

 

Yksiköissä on tarjolla paikkoja pestä kädet vedellä ja saippualla sekä käsidesiä on tarjolla 

useissa kohdissa ympäri yksikköä. Henkilökunta ohjaa ja opastaa asukkaita sekä vieraili-

joita käsien puhdistuksessa esimerkiksi ulkoa tullessa ja ennen ruokailua. Asukkaat osal-

listuvat yksiköissä keittiötöihin kattamalla ja siistimällä pöytiä. Henkilökunta on mukana oh-
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jaamassa ja muistuttamassa, että kädet puhdistetaan ja tarvittaessa käytetään suojakäsi-

neitä.    

 

Asukkaat itse siivoavat omat huoneensa kerran viikossa. Hoitaja on siivouksessa ohjaa-

massa ja auttamassa asukasta. Henkilökohtaisen hygienian hoidosta keskustellaan asuk-

kaiden kanssa yksilöllisesti. Tarpeen mukaan asukkaan kanssa voidaan yhteistyössä so-

pia esimerkiksi kaksi suihkussa käyntipäivää viikossa. Tällöin henkilökunta tarvittaessa 

auttaa ja ohjaa henkilökohtaisen hygienian hoidossa esimerkiksi avustamalla hiustenpe-

sussa. Henkilökunta muistuttaa asukasta hankkimaan saippuaa ja shampoota. Tarvitta-

essa henkilökunta lähtee yhdessä asukkaan kanssa kauppaan hygieniatuotteita hankki-

maan. 

 

Yksikössä on yksi työntekijä hygieniayhdyshenkilönä. Hän tiedottaa hygieniaan liittyvistä 

asioista omassa yksikössä ja tuo uutta tietoa käytäntöön. Hän perehdyttää tarvittaessa uu-

sia työntekijöitä hygieniakäytäntöihin ja neuvoo yksikön henkilökuntaa käyttämään Intran 

hygieniasivuja. Yksikköön tilataan viikoittain tavaraa keskusvarastosta (tiistaina yövuo-

rossa olevat hoitajat tarkistavat mitä tarvitsee tilata), jolloin huomioidaan, että käsihuuh-

detta ja saippuaa on riittävästi saatavilla. 

 

       

8.2.6 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallinen käyttö, apuvälineet 

 

Laitehankinnat tehdään Helsingin kaupungin hankintasääntöjen mukaisesti ja niiden suun-

nittelussa ja hallinnassa on keskeistä lääketieteellinen ja hoitotyön asiantuntijuus. Laite- ja 

tarvikehankinnat tehdään osastokohtaisesti tarpeiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveystoi-

men lääkintälaitteiden vastaanottotarkastuksesta vastaa HUS:n lääkintätekniikan keskus, 

joka vastaa myös Mequsoft-laiterekisteristä. Laitteiden huollosta huolehtivat HUS:n lääkin-

tätekniikan keskus sekä laitetoimittajat.  

Laitehallintaa varten on Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla laadittu toimintaohje, ”Ter-

veydenhuollon laitteiden hallinnointi ja vaaratilanteista ilmoittaminen sosiaali- ja terveystoi-

mialalla”, Laitehallinta, toimintaohje. Ohjeessa on kuvattu lääkintälaitteiden hallintaan ja 

laiteturvallisuuteen liittyvät keskeiset toiminnot. Yksiköiden esimiehet ja nimetyt yksiköiden 

laitevastuuhenkilöt vastaavat siitä, että yksiköissä toimitaan ohjeen mukaisesti ja potilas-

turvallisuutta edistäen. 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tulee olla potilaille ja henkilöstölle potilasturval-

lisia. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) velvoittaa terveydenhuollon 

toimintayksikön nimeämään ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilön vastaamaan siitä, 
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että toiminnassa noudatetaan lakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä. Tämän lisäksi jo-

kaiselle toimintayksikölle tulee nimetä terveydenhuollon laitteista vastaavat henkilöt. Linja-

johto vastaa yksikkönsä vastuuhenkilöiden nimeämisestä, koulutuksesta ja toiminnan seu-

rannasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon laitteiden käyttökoulutusta antavat mm. laitetoimit-

tajat, opetushoitajat ja laitevastaavat omassa yksikössään sekä HUS Lääkintätekniikka lai-

terekisterin osalta. Tukipalvelujen kumppanuuspalveluissa toimiva laitetiimi vastaa yksiköi-

den ohjauksesta ja ohjeistamisesta, sekä koordinoi koko toimialaa koskevia määräaikais-

huoltoja ja vuosittaista laiteinventointia.  

Asumisyksiköissä vastuuhenkilöt merkitsevät yksikön kalenteriin, milloin yksiköissä olevat 

laitteet (esimerkiksi RR-mittarit, verensokerimittarit, happisaturaatiomittarit) tulee laittaa 

huoltoon sekä selvittävät yhdessä esihenkilöiden kanssa, jos yksikköön on tarve tilata uu-

sia laitteita. Vastuuhenkilöt huolehtivat myös yhdessä muun henkilökunnan kanssa, että 

käytössä oleva laitteisto on kunnossa.    

 

Fimean tehtävänä on terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden 

valvonta sekä turvallisen käytön edistäminen. Fimean internet-sivuilta löytyy mm. sähköi-

nen käyttäjän vaaratilanneilmoitus, jolla ilmoitetaan laitteen tai tarvikkeen käytössä mah-

dollisesti havaituista vaaratilanteista Fimealle. Ammattimaisen käyttäjän on ilmoitettava 

terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta, joka johtuu laitteen 

tai tarvikkeen ominaisuuksista, suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä, riittämättömästä 

merkinnästä, riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta tai käytöstä. HaiPro-järjes-

telmässä on linkki ilmoittamista varten suoraan Fimealle. 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavat henkilöt: 

Terveydenhuollon laitteista vastaavat henkilöt: Yksiköiden esimiehet ja laitevastuuhenkilöt, 

linjajohto vastaa vastuuhenkilöiden nimeämisestä. 

 

Apuvälineet: Helsingin sairaala / Kuntoutussuunnittelu ja apuvälinepalvelut  
Johtava kuntoutussuunnittelija Eva Englund, p. 050-4025749, eva.englund@hel.fi 
 
Ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilö: Hallinto/Tukipalvelut/Kumppanuuspalvelut 

Asiakkuuspäällikkö Anneli Lintuluoto,  

p. 09 310 47431, anneli.lintuluoto@hel.fi 

 

8.2.7 Muut palvelut, esim. alihankintana ja ostopalveluna tuotetut palvelut 

 

Alihankintana tuotettujen palveluiden tulee vastata niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asia-

kas / potilasturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Alihankintana tuotettujen palvelujen tuotta-

jien kanssa tehdään sopimukset. Palveluntuottajien kanssa käydään säännölliset yhteis-

työneuvottelut. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-

muksista. 
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Auroron asumisyksiköissä 16-1A ja 16-2B tehdään kerran vuodessa HUS Asvian kanssa 

laitoshuollon palvelusuunnitelma, johon osallistuu laitoshuollon palveluesimies ja palve-

luohjaaja sekä yksikön osastonhoitaja ja yksikön työntekijöitä.  

 

9 Henkilöstöjohtaminen ja turvallisen työnteon edellytykset 
 

9.1 Henkilöstön määrä, rakenne ja ammattien harjoittamisen edellytykset ja 

valvonta 
 

Toimintayksikössä on monipuolinen ja yksikön asiakastarpeita vastaava henkilöstö. Henki-

löstömitoitusta suunniteltaessa ja arvioitaessa otetaan huomioon asiakkaiden toimintakyky 

ja avun tarve, palvelurakenne, palvelujen tuottaminen ja saatavuus sekä henkilöstöön ja 

työn organisointiin liittyvät tekijät. 

Terveydenhuollon ammattien harjoittamisen vaatimukset on säädetty terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994). Terveydenhuollon ammateissa toimimi-

nen edellyttää koulutuksen ja Valviran laillistuksen tai rekisteröinnin lisäksi riittäviä ammat-

titaito- ja -tietoja, sekä sitä, että henkilö kykenee terveydentilansa ja toimintakykynsä puo-

lesta toimimaan ammatissaan. 

Sosiaalihuollon ammattien harjoittamisesta säädetään laissa sosiaalihuollon ammattihenki-

löistä (817/2015). Sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijä, so-

sionomi ja geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja. Nimikesuojattuja sosiaalihuollon ammatti-

henkilöitä ovat lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoitaja. Edellä mainituissa so-

siaalihuollon ammateissa toimiminen edellyttää Valviran laillistusta tai nimikesuojausta. 

Sosiaalipalveluja tuottavissa toimintayksiköissä esimies vastaa siitä, että toiminnassa (työ-

vuoroissa) on tarvittava määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Tarvittava henkilöstö-

määrä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. 

Sosiaali- ja terveystoimen ohjeistuksen mukaan työnantaja tarkistaa ennen päätöstä pal-

velukseen ottamisesta, että palkattavalla henkilöllä on tutkinnon lisäksi myös Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran rekisteröinti. Sosiaali- ja terveystoimi edellyt-

tää, että sekä laillistetut että nimikesuojatut ammattihenkilöt on merkitty Valviran rekiste-

riin. Sosiaali- ja terveystoimi vaatii ostopalvelujen hankkimista koskevissa tarjouspyyn-

nöissä myös yksityistä palvelun tuottajaa tarkistamaan ko. asiat palkattavalta työntekijältä.  
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9.2 Henkilöstön rakenne  
 

Asumisen tuen henkilökuntaan kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, joh-

tavia sosiaaliohjaajia, sosiaaliohjaajia, asukashuoltajia, vastaavia ohjaajia, ohjaajia, osas-

tonhoitajia, apulaisosastonhoitajia, sairaanhoitajia, mielisairaanhoitajia, perushoitajia, lähi-

hoitajia, autonkuljettaja, osastonsihteereitä ja päälliköitä. 

Työyksiköiden omavalvontasuunnitelmissa kuvataan tarkat henkilökuntamäärät. 

Asumisen tuessa toimii valtionavustuksella asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden kehittämishanke vuosina 2020-2022. Hankkeessa työskentelee projekti-

asiantuntija, sosiaaliohjaajia ja sairaanhoitajia. Hanke päättyy 30.9.2022. 

Auroran asumisyksikkö hoitohenkilöstön määrä ja rakenne: 

osastonhoitaja  

apulaisosastonhoitaja  

sairaanhoitaja 3   

mielisairaanhoitaja 12+1(= vuosilomien sijainen) 

lääkäri 1 (ke virka-ajan jälkeen 1-2h) 

sosiaaliohjaaja 1/3 

osastonsihteeri 1 (ke iltapäivä) 

 

9.3 Rekrytointi 
 

Henkilöstösuunnittelua tehdään ennakoivasti muutamaksi vuodeksi eteenpäin riittävän ja 

osaavan henkilöstön turvaamiseksi. Henkilöstötarvetta ja tämän toteutumista seurataan 

strategisilla seurantamittareilla. Suunnitelmat toimeenpannaan vuositasona talousarviossa 

ja siihen perustuvassa käyttösuunnitelmassa. 

Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön rekrytointi perustuu kaupungin virkoja ja työsuhtei-

sia tehtäviä koskeviin ohjeisiin, kaupungin talousarvion noudattamisohjeisiin, sosiaali- ja 

terveystoimen tulosbudjettiohjeisiin sekä täyttölupia ja henkilökunnan palvelukseen otta-

mista koskeviin ohjeisiin. Työvoiman muutostarpeet esitetään seuraavan vuoden talousar-

vioesityksessä. Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa on ammattihenkilöille määritelty kel-

poisuusvaatimukset, jotka ilmoitetaan aina työpaikkailmoituksessa. Työntekijöiden soveltu-

vuus ja luotettavuus työtehtäviin arvioidaan rekrytointitilanteessa. Opiskelijoiden toimimi-

sesta sijaisina ja palkkaamisesta on omat ohjeensa. 
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9.4 Henkilöstö osana turvallisuustyötä 
 

Henkilökunta osallistuu monin tavoin moniammatilliseen laadunhallinnan ja asiakas- ja po-

tilasturvallisuuden kehittämiseen ja saa palautetta oppimista ja oman toimintansa kehittä-

mistä varten. Muistutukset ja kantelut käsitellään tapahtumassa mukaan olleiden kanssa. 

HaiPron, SPron ja Työsuojelupakin kautta esille tulleet vaaratapahtumat käsitellään työpai-

koilla yhdessä henkilöstön kanssa. Ilmoituksista saatua tietoa hyödynnetään toiminnan ke-

hittämisessä. Tiedot epäkohtia koskevista ilmoituksista ja kehittämistoimista raportoidaan 

säännöllisesti sosiaali- ja terveystoimialan johdolle. 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) velvoittaa sosiaalihuollon henkilöstöä ilmoittamaan havait-

semistaan epäkohdista tai epäkohdan uhista asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa 

toiminnasta vastaavalle henkilölle. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöä (559/1994) 

velvoittaa terveydenhuollon henkilöstön huomioimaan mitä potilaan oikeuksista on sää-

detty. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö vastaa oman toimintansa asiakas-

/potilasturvallisuudesta. Asiakkailla ja potilailla ja heidän läheisillään on myös keskeinen 

rooli asiakas-/potilasturvallisuuden edistämisessä. 

Henkilökunnalle järjestetään toimialan sisäisiä asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutuksia, 

esim. HaiPro- ja SPro-koulutuksista. Yleisten koulutusten lisäksi on erillisiä infektioiden, 

lääkehoidon ja tapaturmien ehkäisyyn liittyviä koulutuksia.  

Intranetissä on koko henkilökunnan käytettävissä asiakas-/potilasturvallisuussivusto. Sinne 

on koottu yleistietoa asiakas-/potilasturvallisuudesta ja kerrotaan toimialan omasta toimin-

nasta sen edistämiseksi.  

 

9.5 Henkilöstön rokotukset  
 

Tartuntatautilaki suojaa potilaita ja asiakkaita määritellyiltä tartuntataudeilta ja näin ollen 

lisää potilasturvallisuutta. Uuden tartuntatautilain (1227/2016) 48 § sisältää 1.3.2018 voi-

maan tulleen velvoitteen työntekijän ja työharjoittelussa olevan opiskelijan rokotussuojasta. 

Rokotussuoja tulee olla henkilöillä, jotka työskentelevät pääsääntöisesti ja toistuvasti sosi-

aali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakas- ja potilastiloissa sekä sairaan- ja potilaskul-

jetuksessa. 
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Työntekijä/opiskelija täyttää itse lomakkeet ja toimittaa ne esimiehelleen. Työ- ja oppisopi-

mussuhteiset henkilöt rokotetaan työterveyshuollossa. Työharjoitteluun tulevien rokotus-

suojasta huolehtii opiskeluterveydenhuolto. Muissa tilanteissa rokotteet annetaan omalla 

terveysasemalla.  

Tartuntatautilakiin liittyvä ohje ja lomakkeet tulee käsitellä asumisen tuen johtoryhmässä, 

esimieskokouksissa ja työpaikkakokouksissa niissä palveluissa, joita rokotusvelvoite kos-

kee. Esimiesten tulee kerätä tartuntatautilain mukaiset henkilöstön rokotussuojatiedot ja 

säilyttää ne rokotuksen voimassaoloajan lukitussa kaapissa tai sähköisesti salasanan ta-

kana. 

Mikäli työntekijä ei anna selvitystä tai ei halua ottaa rokotteita, ohjaa esimies hänet otta-

maan yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Vastaavasti opiskelija ohjataan opiskelutervey-

denhuoltoon ja työ- ja oppisopimussuhteessa olevat tai koulutussopimuksella opiskelevat 

henkilöt omalle terveysasemalle. 

Sosiaali- ja terveystoimialan johto suosittelee vahvasti, että henkilöstö huolehtii rokotus-

suojastaan, vaikka tartuntatautilain rokotevelvoite ei koske asiakkaan/potilaan kotona teh-

tävää työtä. Erityisesti suositellaan kausi-influenssarokotteen ottamista vuosittain, sillä 

vanhusten ja monisairaiden kanssa työskentelevät kuuluvat sosiaali-ja terveydenhuollon 

kausi-influenssan riskiryhmään. Kattava henkilöstön rokotesuoja lisää potilasturvallisuutta.  

COVID 19 –rokotusten rokotusjärjestelyistä on erilliset työnantajan määrittelemät ohjeis-

tukset. 

 

9.6. Työntekijöiden terveydentilan selvitys tuberkuloositartuntojen torjumiseksi 
 

1.3.2017 voimaan astuneen tartuntatautilain (1227/2016) 55§ velvoittaa potilaiden tai asi-

akkaiden suojaamiseksi työnantajaa vaatimaan tietyissä tehtävissä toimivalta työntekijältä 

luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Selvitys on vaa-

dittava myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman 

palvelussuhdetta. Ilman edellä mainittua selvitystä työntekijä ei saa toimia sosiaalihuollon 

tai terveydenhuollon toimintayksiköissä, eikä alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä. 

Terveystarkastukset kohdistetaan sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä 

hoitotehtävissä toimiviin työntekijöihin. Lisäohjeistus löytyy helmi intra henkilöstösivulta, 

epidemiologisen toiminnan ohjesivustolta sekä THL julkaisusta ”Työntekijälle tehtävät ter-

veydentilan selvitykset tuberkuloositartuntojen torjumiseksi”, Helsinki 2017. 
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9.7. Riskityötä tekevien henkilöiden terveydentilan selvitys salmonellatartun-

nasta 
 

Tartuntatautilain mukaan kaikki salmonellatartunnat ovat yleisvaarallisia tartuntatauteja. 

Tartuntatautilain (1227/2016) ja -asetuksen (146/2017) mukaan työnantajan on vaadittava 

työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa, kun henkilö työs-

kentelee elintarvikeriskityössä. Tarkastuksesta kirjoitetaan todistus. Terveydentilan selvitys 

ja selvityksestä annetusta todistuksesta ohjeistetaan helmi intra henkilöstö sivulla, epide-

miologisen toiminnan ohjesivustolla sekä THL julkaisussa ”Toimenpideohje salmonellatar-

tuntojen ehkäisemiseksi”, Helsinki 2017. 

 

10 Tukipalvelut 
 

10.1 Toimitilat 
 

Toimitilojen hallinnointi tehdään Koki-tilarekisterin kautta. Lisäksi tilapalveluissa koordinoi-

daan, suunnitellaan ja tehdään yhteistyötä eri toimijoiden sekä ydintoiminnan ydintoiminto-

jen kanssa uudishankkeissa ja suurissa peruskorjaushankkeissa.  

Sosiaali- ja terveystoimialan tilankäytön periaatteissa noudatetaan kaupunkistrategisia lin-

jauksia:  

1) palvelu- ja toimitilat suunnitellaan muuntojoustaviksi ja monitilaratkaisuihin (vas-

taanottotilat/taustatyöskentelytilat) pyritään kaikissa niissä toiminnoissa missä se on 

mahdollista. Tilasuunnittelun apuna käytetään suunnittelua tukevia työmenetelmiä 

ja kyselyitä.   

2) jokaisella työntekijällä on käytössään enintään yksi työ- tai kirjaamispiste ja työhuo-

neiden jakamista usean työntekijän kesken edistetään 

3) tilojen yhteiskäyttöä tehostetaan (mm. taukotilat, kokous- ja neuvottelutilat) 

4) kaikista suunnitelluista toimitilamuutoksista, jotka edellyttävät lisä- tai väistötilojen 

hankintaa tai uuden toiminnan tarvitsemia tiloja on täytettävä sähköinen lomake: 

”Esitys toiminnan ja tilatarpeen muutoksesta”. Toimitiloissa tapahtuvat muutokset 

ilmoitetaan aina tilapalveluihin tilarekisteriin päivitettäväksi. 

5) Niissä toiminnoissa, joissa se on mahdollista, lisätään joustavia työaikaratkaisuja ja 

etätyömahdollisuuksia, joilla pyritään vähentämään kokonaistyöpisteiden määrää 
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Toimialalla on käytäntönä sisäinen vuokraus, joka tarkoittaa sitä, että toimitiloille lasketaan 

vuokran lisäksi kiinteistöjen käyttökustannuksia. Sisäistä vuokraa peritään toimialan yksi-

köiltä ja toimipisteiltä. Sisäinen vuokra pitää sisällään toimitilojen vuokrat, sähkön, lämmi-

tyksen, käyttöveden, yleisjätehuollon, kiinteistönhuollon ja käyttäjäpalvelut, vartiointi- ja tur-

vapalvelut (piiri- ja hälytysvartiointi) sekä pienet toiminnalliset korjaushankkeet sekä tilapal-

velujen hallintokulut. Sisäisen vuokran piiriin kuulumattomien tilojen kustannukset kohdis-

tuvat toiminnalle itselleen. 

 

10.2 Ympäristötyö 
 

Sosiaali- ja terveystoimialan ympäristötyötä ohjaavat mm. lainsäädäntö, kaupunkistrategia 

ja kaupungin ympäristöpolitiikka sekä toimialan oma ympäristöohjelma. Ympäristökuormi-

tuksen vähentäminen on osa jokaisen työtä ja ammattitaitoa. 

Sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteena on, että jokaisella työyhteisöllä on ekotukihenkilö. 

Ekotukihenkilöt opastavat ja kannustavat työtovereitaan ympäristön kannalta järkevämpiin 

toimintatapoihin oman työnsä ohella. Kaupunki ja toimiala tarjoavat ekotukihenkilöille kou-

lutusta ja tukea. 

Jätelain (646/2011) mukaan kaikessa toiminnassa on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän 

jätteen määrää ja haitallisuutta. Syntyvä jäte ohjataan uudelleenkäyttöön, toissijaisesti 

kierrätykseen materiaalina tai lopulta hyödynnettäväksi energiana. Toimijoiden tulee tun-

nistaa, lajitella ja varastoida jätteet oikein ja toimittaa ne asianmukaiseen vastaanottopaik-

kaan.  

Tavallisten yhdyskuntajätteiden (biojäte, kartonki, pahvi, lasi, metalli, keräys- ja toimistopa-

peri, pakkausmuovi, sekajäte) jätehuolto kuuluu sosiaali- ja terveystoimialalla vuokraan. 

Erityisjätteiden (lääkejäte, pistävä ja viiltävä jäte, biologinen jäte, sairaalalasi, vaarallinen 

jäte, sähkö- ja elektroniikkaromu, tietosuojamateriaali) jätehuollon järjestäminen kuuluu toi-

mijoille itselleen kaupungin tai toimialan kilpailuttamien sopimusten puitteissa. Lääkejättei-

den käsittely ja hävittäminen kuvataan lääkehoitosuunnitelmassa. 

Auroran asumisyksikkö 16-1A:n ja 16-2B:n ekotukihenkilöt ovat msh Harri Eskonmaa ja 

msh Päivi Kostamo  

 

 

 

11 Asiakas- ja potilastietojen käsittely  
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 11.1 Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 

Helsingin kaupunki kerää henkilötietoja eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. 

Sosiaali- ja terveystoimialalla käsitellään asiakas- ja potilastietoja rekisterinpitäjän lakisää-

teisen velvoitteen noudattamiseksi eli terveyden- ja sosiaalihuollon järjestämiseksi. Erityi-

siä henkilöryhmiä koskevina tietoina käsitellään terveys- ja sosiaalihuoltoa koskevia tietoja. 

Käsittely on luvallista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 momentin h-kohdan 

perusteella, jonka mukaan tietojen käsittely on luvallista silloin, kun se on tarpeen terveys- 

ja sosiaalihuollossa. 

Henkilörekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, joista näkee kunkin rekisterin tietojen kä-

sittelyn tarkoitukset ja muuta tarpeellista tietoa, kuten kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on 

rekisterin yhteyshenkilö. Rekisteriselosteet ovat Helsingin kaupungin verkkosivuilla 

(https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-allinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet)  ja 

selosteet ovat saatavissa myös yksiköistä. Rekisteröidyt eli potilaat ja asiakkaat voivat 

käyttää rekisteröidyn oikeuksiaan (mm. oikeus tarkastaa omat tietonsa) kaupungin sähköi-

sen asioinnin kautta tai asioimalla yksikössä.  

EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen 37 artikla edellyttää tietosuojavastaavan nimittämistä, 

kun henkilötietoja käsitellään laajamittaisesti. Helsingin kaupungin tietosuojavastaavana 

toimii Päivi Vilkki. Tietosuojavastaava neuvoo ja ohjeistaa tietosuojalainsäädännön mukai-

sista velvollisuuksista, seuraa, että tietosuojalainsäädöksiä noudatetaan ja tekee tähän liit-

tyviä tarkastuksia. Lisäksi hän tekee yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa ja 

toimii sen yhteyspisteenä käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.  

Sosiaali- ja terveystoimialalla on myös erikseen tietosuojan ja tietoturvan vastuuhenkilöt.  

Lisäksi jokaisen henkilörekisterin osalta tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka omalta osal-

taan vastaa kyseisen rekisterin tietosuojasta ja rekisteriselosteen lainmukaisuudesta. 

Auroran asumisyksikkö 16-1A:lla ja 16-2B:llä on käytössä Apotti potilastietojärjestelmä. 

 

 

11.2 Koulutus ja ohjeistus  
 

Esihenkilö huolehtii uudessa tehtävässä aloittavan työntekijän perehdyttämisestä tieto-

turva- ja tietosuojaohjeisiin sekä työntekijän omissa työtehtävissä tarvittavaan erityisosaa-

miseen. Työhön tullessaan työntekijä sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita. Jokainen 

uusi työntekijä on velvollinen suorittamaan kaupungin yhteisen tietosuojatentin. Tietosuoja-

tentin suorittamista työntekijä saa todistuksen. Asiakastietojen käsittelystä ja käyttöoikeuk-

sien antamisesta on laadittu erillistä ohjeistusta.  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-allinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet
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Esihenkilön vastuulla on huolehtia, että työntekijä on tietoinen kirjaamiseen liittyvästä oh-

jeistuksesta. Asiakastietojärjestelmistä löytyvät ajan tasalla olevat asiakastietojen kirjaami-

seen liittyvät sisällölliset ja tekniset ohjeet. Perehdytyksen yhteydessä käydään läpi kaikki 

henkilötietojen käsittelyyn ja kirjaamiseen liittyvät ohjeistukset ja käydään läpi, mistä nämä 

ohjeistukset löytyvät.  

Esihenkilö valvoo yksikkönsä toimintaa, henkilötietojen käsittelyä ja vastaa siitä, että käsit-

tely on toimialan ohjeistuksien mukaista sekä kirjaukset ovat oikeita ja riittävän kattavia 

käyttötarkoituksensa kannalta. Esihenkilö valvoo henkilötietojen käsittelyä ja vastaa siitä, 

että asiakastietojärjestelmien lokitietoja tarvittaessa tarkistetaan. Esihenkilön vastuulla on 

ylläpitää henkilökunnan osaamista tietoturvan, tietosuojan, järjestelmien sekä kirjaamisen 

osalta.  

Henkilökunnalle on tarjolla tietosuoja- ja tietoturvakoulutusta. Näiden koulutusten lisäksi 

esihenkilö voi pyytää sosiaali- ja terveystoimialan juridiselta tuelta sekä kaupungin tieto-

suojavastaavalta tietosuojakoulutusta yksikköön.  

 

11.3 Tietosuoja-asetuksen mukaisen osoitusvelvollisuuden toteuttaminen 
 

Asumisen tuen toiminnan henkilörekisteri on työikäisten palvelujen asiakasrekisteri. Näin 

ollen kyseisen yksikön työntekijät käsittelevät henkilötietoja po. rekisteriselosteen mukai-

sesti. Lisätietoa kyseisen rekisterin henkilötietojen käsittelystä saa  

(https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/rekisteriselosteet/Sote/Sote-EU-Tyoikaisten-palve-

lujen-asiakasrekisteri.pdf) 

Sosiaali- ja terveystoimialalla on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan 

edellyttämät selosteet käsittelytoimista sekä kaupungin yhteinen tietotilinpäätös. Kaupun-

gin sivuilta löytyy lisätietoa tietosuojasta (https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hal-

linto/tietoa-helsingista/tietosuoja/). Helsingin kaupunki on laatinut tietosuojakäsikirjan 

(https://www.hel.fi/static/liitteet-019/Kaupunginkanslia/julkaisut/HKI_tietosuojakasi-

kirja_A4.pdf), jossa kerrotaan perustietoa tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeistetaan 

siitä, miten tietosuojalainsäädännön velvoittamia toimenpiteitä toteutetaan kaupungilla. Kä-

sikirja on tarkoitettu yleiseksi ohjeistukseksi kaikille Helsingin kaupungilla henkilötietoja 

työssään käsitteleville. Julkaisemalla tietosuojakäsikirjan Helsingin kaupunki pyrkii lä-

pinäkyvyyteen henkilötietojen käsittelyä koskevan ohjeistuksensa osalta. 

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tietosuoja/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tietosuoja/
https://www.hel.fi/static/liitteet-019/Kaupunginkanslia/julkaisut/HKI_tietosuojakasikirja_A4.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-019/Kaupunginkanslia/julkaisut/HKI_tietosuojakasikirja_A4.pdf
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11.4 Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Kaupunginkanslia 

Hallinto-osasto 

PL 1 

00099 Helsingin kaupunki 

tietosuoja(a)hel.fi 

 

 

12. Yhteenveto kehittämissuunnitelmasta 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista 

saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään tietoon tulleet kehit-

tämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mukaan suunnitelma, miten asia hoide-

taan kuntoon.  

Auroran asumisyksikössä pidetään henkilökunnalle vähintään kaksi kehittämispäivää/ilta-

päivää vuodessa. Tämän lisäksi yksikössä on jatkuvaa toiminnan kehittämistä mm. asia-

kaspalautteiden pohjalta.  

13. Seuranta, päivitys ja raportointi 
 

Asumisen tuen omavalvontasuunnitelman toteutumista tuetaan, seurataan ja päivitetään 

vähintään kerran vuodessa.  

Päivityksen yhteydessä laaditaan yhteenveto suunnitelman toteutumisesta ja sen perus-

teella asetetaan uusia tavoitteita. 

 

 

14. Arkistointi ja viestintä 
 

Omavalvontasuunnitelmat toimitetaan allekirjoitettuina toimialan asiakirjahallintoon. Allekir-

joittajia ovat yksikön esimies ja hänestä seuraava esimies. 

Yksikön oman suunnitelman on oltava julkisesti luettavissa paperiversiona yksikön toimiti-

loissa, esim. ilmoitustaululla. 
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Lisäksi omavalvontasuunnitelmista toimitetaan yksi kappale sähköisenä versiona toimialan 

viestintään, josta suunnitelma laitetaan julkisesti luettavaksi kaupungin verkkosivuille. 

 

15. Suunnitelman hyväksyntä 26.7.2021 
 

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö  

 

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja 

Liite lääkehoitosuunnitelmaan 

Yksikkö / alayksikkö  

Astu/Auroran asumisyksikkö 16-1A ja 16-2B  

 

Esimies Heli Manninen oh. 

Lääkkeiden tilaamis/ 

toimittamiskäytännöt 

Lääkkeitä tilataan tarvittaessa sairaala apteekista ensiapupakkia varten. Do-

setin jaon jälkeen hoitaja tarkistaa, että asukkaalla on riittävästi lääkkeitä 

seuraavaa jakokertaa varten. Hoitaja tarkistaa reseptikeskuksesta, että asuk-
kaalla on tarvitsemiinsa lääkkeisiin reseptit voimassa. Lääkärille lähetetään 

Apotin työkoriviesti asukkaista, joille on tarve uusia resepti/reseptejä. 

Asukkaita muistutetaan lääkkeiden hausta ja asukkaat hakevat itse tai avus-
tetusti lääkkeensä apteekista. 

 

Lääkkeiden jakaminen/ 

antaminen: 

Hoitaja tarkistaa Apotista, että dosetin lääkelista vastaa lääkärinmääräyksiä. 

Hoitaja kerää tarvittavat lääkkeet asukkaan lääkkeistä lääkehyllyltä lääke-
kaapista. Hoitaja tarkistaa samalla, että lääkkeet eivät ole vanhentuneita. 

Asukkaat jakavat pääsääntöisesti dosetin itse hoitajan valvonnassa. Hoitaja 

tarkistaa, että dosetti on jaettu oikein. Dosetin ulkopuoliset lääkkeet yövuo-
ron hoitaja jakaa valmiiksi lääketarjottimelle. Jaetut lääkkeet tupla -tarkas-

tetaan ennen antoa asukkaille. Lääkkeet annetaan valvotusti kansliassa 

asukkaille. Lääkepoikkeamista tehdään Haipro- ilmoitus, joka löytyy Intran 

työkalut- näkymän alta 
 

Lääkekaappien avainten  

säilyttäminen: 

Vuorokohtainen lääkevastaava pitää avaimia. Lääkekaappien vara-avaimia 

säilytetään yksikön toisella osastolla. 
 

Lääkkeiden säilyttäminen: Asukkaiden lääkkeet säilytetään lääkekaapissa tai –jääkaapissa. 

 

Lääkehuoneen/-kaapin sii-
vous, lääkejääkaappi  

(lämpötilaseurannat): 

Vuorokohtainen lääkehoitaja huolehtii lääkekaappien siisteydestä. Lääkkeet 
säilytetään asianmukaisessa lämpötilassa. Lääkekaappien lämpötilaa seura-

taan digitaalisella min-max mittarilla. Lämpötilat merkataan kerta vuoro-

kaudessa HUS- apteekin lomakepohjaan ja täydet lomakkeet mapitetaan ja 

säilytetään kalenterivuoden ajan.   



Helsingin kaupunki 
Sosiaali- ja terveystoimiala 

  38 (38) 

Terveys- ja päihdepalvelut 
Psykiatria- ja päihdepalvelut 

   

Asumisen tuki   
   

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro 

PL 6000 Toinen Linja 4 A +358 9 310 5015  0201256-6 FI1880001200052430 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
sosiaalijaterveys@hel.fi 

00530 Helsinki 
www.hel.fi/sote 

Faksi 
+358 9 310 42504 

 Alv.nro 
FI02012566 

 

 

 

 

Lääkejätteet; säilytys ja pa-

lautuskäytännöt: 

Lääkejätteet sijoitetaan lukolliseen kaappiin niille varattuun paikkaan (lää-

kejätteet tulee olla erillisessä kaapissa kuin varsinaiset käytössä olevat lääk-

keet). Vanhentuneet lääkkeet palautetaan apteekkiin. Lisäksi lääkekaappi-
vastaavat tarkistavat vara- ja ensiapulääkkeiden päivämäärät.   

 

Lääkehoitoon perehdyttä-
minen: 

Jokainen lääkeluvallinen perehdyttää lääkehoitoon koulutuksensa mukaan. 
Asumisyksikössä käytetään lääkehoidon perehdyttämisen tarkistuslistaa uu-

sille työntekijöille ja sijaisille.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


