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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palvelujen tuottaja 

 Yksityinen palvelujen tuottaja  Kunta 

Palvelujen tuottajan nimi 

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy 
Kunnan nimi 

      

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan 

Huumeiden käyttäjien päihdehoito-ja kuntoutus 
Sijaintikunta 

Tampere 

Sijaintikunnan yhteystiedot 

Tampere 

Palvelujen tuottajan virallinen nimi 

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy 
Palvelujen tuottajan Y-tunnus 

0307082-1 

Toimintayksikön nimi 

Päihdepalveluyksikkö Breikki 

Toimintayksikön postiosoite 

Hatanpään valtatie 34 B 3krs.  

Postinumero 

33100 
Postitoimipaikka 

Tampere 

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi 

Kimmo Hannus  
Puhelin 

050 3955600 

Postiosoite 

 Alppikatu 2 

Postinumero 

00530 
Postitoimipaikka 

Helsinki 

Sähköposti 

kimmo.hannus@hoiva.fi (lähiesimies mirka.haapasaari@hoiva.fi, p.050 3513660) 

Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

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

       
 

Muutosluvan myöntämisen ajankohta 

  

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta 

  

 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta 

  

Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 

Tapiola 

 
2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Päihdepalveluyksikössä Breikissä tuotetaan täysi-ikäisille henkilöille huume- ja 

opioidikorvaushoidon tarpeen arvioita, kuntouttavin ja haittoja vähentävin tavoittein 

opioidikorvaushoitoa, muille huumeriippuvaisille avovieroitusta ja päihdehoitoa sekä kiinteässä ja 

liikkuvassa (ambulanssi/jalkaisin) pisteessä suonensisäisesti huumeita käyttäville anonyymia 

sosiaali- ja terveysneuvontaa. Palveluihin voi tulla ilman lähetettä. 

 

Opioidikorvauhoidossa ja muussa huumehoidossa asiakkaalle laaditaan yksilöllinen 

hoitosuunnitelma. Asiakkaan itse määrittelemät tavoitteet ja keinot sekä omahoitajasuhde ovat 
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päihdehoitomme perusta. Hoitoa toteutetaan yhteisö - ja ryhmähoidon viitekehyksellä ja se 

sisältää tarvittavan lääkehoidon, psykososiaalisen kuntoutuksen, vertaistuen -ja toimijuuden, 

palveluohjauksen ja matalan kynnyksen työtoiminnan. Tavoitteidensa suuntaisesti osa asiakkaista 

on ns "yksilöhoidossa", joka sisältää vain yksilöaikoja. Breikin päihdepalvelussa keskeistä on 

asiakkiaden osallisuus (merkityksellisyyden ja kuulluksi tulemisen kokemus) ja toimijuus 

(merkityksellinen tekeminen), jolloin voimaantumisen kautta asiakas itse vaikuttaa oman 

elämänsä arkeen rakentavasti ja kykenee tekemään päihteettömiä valintoja. 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Hoiva Oy on osa Helsingin Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia. Arvot ovat kristillinen 

lähimmäisen rakkaus ja ihmisarvo. Arvot tarkoittavat toiminnassa sitä, että olemme rohkeita ja 

suvaitsevaisia, olemme asiantuntevia ja uudistuvia, rakennamme toivoa ja luottamusta. Breikissä 

kehitämme ja toteutamme rohkeasti yhdessä asiakkaiden, heidän läheistensä, ammattilaisten ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa päihdepalveluita. Laajennetussa työyhteisössä toimiminen 

edellyttää ammattilaisten turhasta vallasta luopumista, yksilöllistä tasa-arvoista asiakkaiden 

kohtaamista ja uudistuvaa ammatillisuutta vahvan päihdeosaamisen rinnalla.  

 

Breikissä päihderiippuvuudesta toipuminen nähdään laaja-alaisena oppimisprosessina, jolloin 

esimerkiksi tuhovasta käyttäymisestä seuraa yhdessä asiakkaan kanssa arvioidut ja sovitut 

seuraamukset esimerkiksi tiivistetty hoito = päivittäiset yksilötapaamiset, seulojen lisääminen sekä 

väliaikaiseti yhteisöstä pois oleminen. "Kukaan ei putoa" - tarkoittaa, että hoito ei pääty 

tuhoavaan ja epäasialliseen käyttäymiseen. Kohtaamme ja näemme ihmisen haasteellisen 

käyttäymisen ja päihderiippuvuuden takaa.   
Päivittämissuunnitelma 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään toimintojen muuttuessa tai vähintään vuosittain toiminnan 

itsearvioinnin yhteydessä. Päivitetyt omavalvontasuunnitelmat hyväksytetään 

palvelualuejohtajalla. Omavalvontasuunnitelmat tallennetaan Intranettiin. Käytännön arjessa 

toimintaperiaatteita ja -käytäntöjä kehitetään ja käsitellään työntekijäiden työryhmän 

viikoittaisissa tiimitapaamisissa, kehittämisiltapäivissä kuukausittain sekä 1x/2vko korvaushoidon 

yhteisökokouksessa sekä 1x2/vko asiakasedustajien kokouksissa. 

 
3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT  

Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät 

Omavalvonnan organisointi ja johtaminen toteutuu Hoiva Oy:n linjaorganisaatiossa osana Hoivan 

vuosikelloa ja toimintakäytäntöjä. Breikissä toteutetaan HDL:n  erillisten toimintaohjeiden 

mukaisesti: kriisiviestä, turvallisuuden vuosikello, turvallisuuskäsikirja, työsuojelu- ja 

yhteistoimintatoimikunta, tietosuoja- ja turva ohjeistukset, työperäisten riskien arviointi 

(riskikartoitus) sisältäen fyysikaaliset, ergonomiset, henkiset, kemiallisen ja biologiset työ- ja 

työympäristö, työpaikkaselvityskäyntiohje.  

 

HDL konsernissa ja Hoiva Oy nimetyt erityisvastuut: 

Työsuojelupäällikkö   turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö Kiikka Sandberg 

Työsuojeluvaltuutettu Saara Tokola, vastaava ohjaaja 

Tietosuojavastaava Leenamaija Sipponen 

Potilasasiamies Sofia Jokinen 

Työterveyshuoto: Terveystalo, Valtteri Kokkonen työterveyslääkäri ja Tanja Achrén 

työterveyshoitaja 

 

Hoiva Oy asumis- ja päihdepalvelut nimetyt erityisvastuut: 

Palvelualueen johtaminen Heli Alkila, palvelualuejohtaja 

Sosiaalihuollon palveluiden vastuu ja johtaminen päihdepalveluiden osalta Pirjetta Salomäki, 

yksikönjohtaja 

Terveydenhuollon vastuu ja johtaminen päihdepalveluiden osalta Outi Kuikanmäki, ylilääkäri 

Ympäristötyö ja oppilaitosyhteistyö Juha Soivio, erityisasiantuntija 
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Henkilöstön kehittäminen  ja koulutus/ työnohjaussuunnitelma Anna-Liisa Arjama, 

yksikönjohtaja 

Potilastietojärjestelmät Kimmo Hannus, yksikönjohtaja 

Laatu ja mittaaminen Outi Kuikanmäki, ylilääkäri ja erityisasiantuntija 

 

Päihdepalveluyksikkö Breikin arjen toiminta ja henkilöstön johtaminen Mirka Haapasaari, 

lähiesimies.  

Turvallisuusvastaava Markku Saarela, lähihoitaja.  

Ympäristötyö Petteri Saarinen, sosionomi.  

Vastaava sairaanhoitaja Mari Pietikäinen.  

Lisäksi paveluiden sisältöön on työntekijöillä erillisvastuita esim. muu huumehoito, ryhmät. 

 
Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät 

Päihdepalveluissa sosiaalihuollon vastuuhenkilö Salomäki viimekädessä vastaa toimintayksikön 

omavalvonnan toteutumisesta ja ohjaa lähiesimiestä. Yksikön lähiesimies Haapasaari ohjaa 

henkilöstön toimintaa ja vastaa omavalvonnan toteutumisesta arjessa. Esimies vastaa, että 

työntekijät tunnistavat ja työryhmän viikkorakenteissa käsitellään kriittiset työvaiheet sovitusti 

(vaara- ja uhkatilanteet, lääkepoikkeamat, asiakaspalautteet, muut havainnot). Esimies vastaa 

kriittisten työvaiheiden raportoinnista organisaatiossa eteenpäin (omavalvonnasta vastaavalle 

ja/tai sovitulle henkilölle).  
Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) 

 
Mirka Haapasaari, lähiesimies, sosionomi, amk 

Pirjetta Salomäki, yksikönjohtaja, TtM 

Heli Alkila, palvelualuejohtaja, sairaanhoitaja psyk sairaanhoito 

Konsultaatio: HDL ylilääkäri ja muihden alueiden asiantuntijat 

 
Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) 
Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 

Yksikön henkilöstö toteuttaa omavalvontaa arjessa ja seuranta sisältyy viikottaisiin 

tiimitapaamisiin. Työntekijät on perehdytetty HDL / perehdytyssuunnitelman mukaisesti 

organisaation ja yksikön toimintaan sekä omaan perustehtävään sisältäen omavalvonnan ja 

työntekijän oman työnkuvan ja tehtävät.   

 

Omavalvontaan perehtyminen on osa työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytystä. Katso kohta 

perehdytys. Mikäli työntekijällä tai opiskelijalla ei ole ymmärrystä omavalvontasuunnitelman 

merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollossa työntekijä koulutetaan tähän. Omavalvonnan 

sisällön kehittäminen on arjessa ja vuosikelloprosessissa. Katso myöhemmät kuvaukset.    

 
4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE   

Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään 
palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä)  

Asiakkailla ja hoitoonsa osallistuvilla tahoilla on mahdollisuus osallistua hoidon laadun ja 

potilasturvallisuuden kehittämiseen. Suullisen palautteen, käsittelyn ja kehittämisen foorumeita 

ovat yhteisö - ja asiakasedustajienkokoukset (2x/kk molemmat) sekä työntekijöiden 

tiimitapaamiset 1x/vko, kehittämisiltapäivät 1x/kk. Suullista palautetta asiakkalla on mahdollisuus 

antaa kaikissa hoitotilanteissa, eikä siitä ole seuraamuksia.  

 

Asiakkailla on suullisesti ja kirjallisesti saatavilla ohjeet viralliseen valitukseen ja potilas - ja 

sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä heille tarjotaan ohjausta virallisen valituksen tekemisessä. 

Breikissä on lisäksi mahdollisuus antaa kirjallisesti nimetöntä palautetta ja vuosittain toteutetaan 

nimettömänä asiakaskysely sekä sidosryhmäkysely yhteistyökumppaneiden edustajille. 

Naapurustotapaamisissa 2-4x/vuosi kehitetään yhdessä alueen toimjoiden kanssa turvallista 

lähiympäristöä. Lisäksi palvelualueella on ympäristötyönpuhelin 24h.  
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Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa 

Kaikki palaute huomioidaan kyseisten prosessien itsearvioinnissa, mahdollisesti riskien arvioinnin 

toimenpidesuunnitelmissa sekä vuosittaisen Breikin toiminnan kehittämisen painopisteiden 

valinnassa. 

 

Palaute dokumentoidaan kyseisen foorumin muistioon tai asiakastietojärjestelmään tai erillisiin 

laatujärjestelmiin (kuten vaara- ja uhkatilanteiden järjestelmä).  Saadusta palautteesta 

tiedotetaan tarvittaessa linjaorganisaatiossa ja HDL vastuuhenkilölle. Kaupungin kirjaamoon 

tulleisiin palautteisiin / muistutuksiin vastataan kaupungin toimesta ja he pyytävät 

palveluntuottajalta lausunnot asiassa. 

 

Yksilöllisen hoidon palaute kirjataan potilastietojärjestelmään, käsitellään ja seurataan 

tarkoituksenmukaisessa foorumissa: omahoitaja-, sairaanhoitaja -, lääkäri tai  esimiehen 

tapaamisessa sekä viikkotiimissä. Palveluiden rakenteisiin ja käytänteisiin liittyvä palaute 

käsitellään, kehitetään ja seurataan asiaan liittyen tarkoituksenmukaisessa foorumissa: 

viikkotiimissä tai yhteisökokouksessa tai asiakasedusjakokoksessa tai esimiehen kanssa. Vaara- ja 

uhkatilainteisiin on oma laadunseurannan järjestelmä. 

 

Yksiköt raportoivat puolivuosittain Hoivan johtoryhmälle asiakaspalautteesta.  
Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä 

Nimettömänä kerätätty asiakaskysely, reklamaatiot ja muistutukset toimitetaan tilaajalle 

(Tampereen kaupunki) vähintään kerran vuodessa. 

Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi 

Konsernissa yhteinäistettiin asiakaskyselyt v.2017. Vuonna 2018 saamme toisen vertailtavan 

aineison käyttöömme. Vaara- ja uhkatilanteiden järjestelmää kehitetään HDL konsernissa siten, 

että siihen yhdistyy terveydenhuollolliset vaara- ja riskitilanteiden raportointi.  

 

 
5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET 
Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan 
suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan 
kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, 
käsittelystä ja tiedottamisesta 

Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti 

Breikin lähiesimies vastaa siitä, että yksikössä on suoritettu vaarojen ja riskien tunnistaminen, 

korjaustoimenpiteet sekä arviointi.  Riskiarviointia (riskikartoitus) päivitetään vuosittain ja 

tunnistaminen/ arviointi suoritetaan toiminnan muuttuessa. Tunnistamisessa ja arvioinnissa 

hyödynnetään STM ja HDL ohjeita työpaikan riskien arvioinnissa. Ohjeet ja lomakkeet on 

tallennettu Intranettiin. Breikin riskikartoitus löytyy yksikön yhteisestä y-asemalta.   

 

Vuosittaiset riskikartoitukset organisoi konsernin turvallisuuspäällikkö, jonka Breikin 

turvallisuusvastaava toteuttaa yhdessä lähiesimiehen kanssa. 

Palo- ja pelastussuunnitelma toiminnan käynnistämisvaiheessa ja tarvittaessa muutostilanteissa 

päivitetään. Viimeisin pyydetty pelastuslaitoksen tarkastuskäynti 10.7.2018.  

 

Työpaikkaselvitykset toteutaan työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti ja 

työsuojelutarkastukset tarvittaessa. Edellinen työpaikkaselvityskäynti Breikissä 11.4.2018. 

 

Uuden yksikön riskikohdat joihin erityisesti panostetaan ovat rekrytointi ja perehdytys. 

Lääkärirekrytointiin panostetaan, jotta saadaan yksikön päihdepalveluihin sitoutunut lääkäri. 

Lääkäripalvelut turvataan rekrytointivaiheessa. 
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Lähialueen turvallisuuteen liittyy ympäristötyö mm. päivittäiset ympäristökierrokset asiakkaiden 

ja henkilökunnan yhteistyönä sekä naapurustokokoukset. Yksiköön on tehty oma 

ympäristösuunnitelma liittyen yhteistyöhön lähiympäristön muiden toimijoiden kanssa.  

 

Katso lisäksi kohdat rekrytointi, perehdyttäminen ja ammattitaito / työhyvinvointi  

Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään  

Vaara- ja uhkatilanteista sekä läheltä piti- tilanteista asianosaiset työntekijät täyttävät aina VUT-

lomakkeen ko. järjestelmään. Lähiesimies käsittelee ilmoitukset ja on yhteydessä ohjeistusten 

mukaan linjaorgniasaatiossa. Tapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet käsitellään aina 

työyhteisössä ja tarvittaessa asiakasyhteisössä sekä asianosaisen asiakkaan kanssa hoidollisesta 

näkökulmasta. Toimintaprosesseja muutetaan arvioinnin mukaisesti tarvittaessa.  Lähiesimies ja 

tarvittaessa työterveyshuolto pystyvät järjestämään depriefin sekä muut työterveyshuollon 

palvelut. 

 

Työntekijöiden päivärakenteeseen liittyy päivänpurku, joka toimii arjessa työntekijöiden keinona 

nimetä ja käsitellä työssä heränneitä tunteita ja ajatuksia. Lisäksi lähiesimies tai esim. kokeneempi 

kolleega tarjoaa henkilökohtaista erillistukea yhdessä sovitusti työntekijälle, joka kokee työssä 

normaalia suurempaa kuormittumista. Breikissä on käytössä varhaisen välittämisen toimintatapa, 

jossa voidaan tarvittaessa tehdä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.  
Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan 

Epäkohdat tai tunnistettu kehittämistarve korjataan päätösvaltaisen esimiehen päätöksellä 

välittömästi. Tarpeen mukaan asia viedään päätettäväksi läpi konsernin päätösvallan omaaville 

henkilöille ja tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet.  

 

Hoidossa korostuu asiakkaiden osallisuus ja oppiminen vastuunottamiseen. Riskitilanteet ovat 

asiakkaille oppimiskokemuksia eli hoidolliselta näkökulmalta ne käsitellään asianosaisten 

asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on, että asiakas oppii muuttamaan toimintaansa palautteen, 

ohjauksen ja tuen avulla. 
Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille 

Korjaavista toimenpiteistä informoidaan henkilöstöä toimenpiteen luonteen mukaan esim. 

työryhmätapaamisissa ja/ tai päivänpurussa sekä tiimimuistiossa (tallennus yhteiseen työtilaan). 

Yksikön sisäisissä asioissa henkilöstö on mukana päättämässä korjaavista toimenpiteistä.  

Asiakkaille tiedotetaan tarvittaessa yhteisökokouksessa.  

Yhteistyötahoja informoidaan tehtyjen sopimusten mukaisesti. 

Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja 
terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326 

 
6. HENKILÖSTÖ 

Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoito- 
ja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset)   

Yksikössä työskentelee 12 sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen omaavaa laillistettua 

ammattilaisista. Työryhmässä on lähiesimies (sosionomi), sosionomeja, sairaanhoitajia, 

lähihoitajia sekä lääkäri. Yksi sairaanhoitajista vastaa lääkehoitokokonaisuudesta sekä 

sairaanhoidollisista asioista ylilääkärin ja lähiesimiehen kanssa.   

Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa 
rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.)  

Henkilöstörekrytointi voidaan toteuttaa sisäisenä, ulkoisena tai kutsumenettelynä. Uusia 

työntekijöitä rekrytoitaessa huomioidaan HDL:n strategiasta ja "kukaan ei putoa"-konseptista 

tulevat linjaukset, niin henkilön ominaisuuksien kuin yksikön toiminnan näkökulmasta. 

Rekrytoinnit toteutetaan yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa. Haastattelu ja 

valintaprosessissa on aina mukana asiakkaiden, työntekijöiden ja työnantajan edustajat. Prosessin 

tukena on mm. mallinnettu haastattelurunko. Lopullisen päätöksen valinnasta tekevät esimies ja 

yksikönjohtaja. 

 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326
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Henkilöstön kelpoisuuden varmistaa lähiesimies tarkastamalla alkuperäiset tutkinto- ja 

työtodistukset sekä ammatinharjoittamisoikeudet (JulkiTerhikki, Julkisuosikki), lakisääteiset 

rokotukset sekä kirjaa ne henkilöstöhallinnon järjestelmään.  

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) 

Lähiesimiehen vastuulla on laatia uudelle/työhön palaavalle/tehtäviä vaihtavalle työntekijälle 

henkilökohtainen perehdyttämisohjelma, jonka avulla tämä perehtyy organisaatioon, yksikköönsä, 

omaan osastoonsa ja omiin työtehtäviinsä ja niiden tavoitteisiin. Lähiesimies vastaa myös siitä, että 

työntekijä saa nimetyn henkilökohtaisen perehdyttäjän. Lisäksi lähiesimiehen vastuulla on 

seuranta, jolla varmistetaan perehdyttämisohjelman toteutuminen.  

 

Perehdyttämisen tavoitteena on, että uusi työntekijä sisäistää organisaation arvot, toimintatavat ja 

oman perustehtävänsä ja kykenee mahdollisimman pian työskentelemään itsenäisenä 

ammattilaisena.  Jokaisella on nimetty oma perehdyttäjä perustehtävään, lisäksi lähiesimies 

perehdyttää uutta työntekijää orgnisaatioon. Tukena on konsernin perehdyttämisohjelma, 

työntekijän ja esimiehen työsuhdeoppaat. Lisäksi Breikin palvelukuvaukset on aukikirjoitettu 

asiakastyön näkökulmasta.  

   

Yksikössä työskentelevät opiskelijat perehdytetään vastaavasti kuin työntekijät huomioiden 

heidän yksilölliset oppimistavoitteensa. Opiskelijalle on nimetty oma ohjaaja sekä tarvittaessa 

erillinen "työvuoro-ohjaaja". 

 
Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta  
(esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen 
kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma)  

Osaamisen kehittämisen perustana ovat  ryhmä -ja yksilökehityskeskustelut vähintään vuosittain.   

HDL:llä on kehityskeskutelun pohjaksi ohjeistettu ja strukturoitu kaavake ja osaamiskartoitus. 

Työntekijöillä on mahdollisuus päivittää osaamisensa työajalla työtehtävän vaatimassa 

laajuudessa, kaikki käytykoulutus kirjataan henkilöstöjärjestelmään.  

 

Lähiesimies osallistuu SDO:n toteuttamaan itseohjautuvan johtamisen kaksi vuotiseen 

koulutukseen, jonka käyvät kaikki palvelualueen lähiesimiehet sekä HDL esimiespäiviin 2x/vuosi.  

  

Sairauspoissaoloja, työtapaturmien aiheuttamia poissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta seurataan 

yhteistyössä työterveyshuollon ja konsernin henkilöstöpalveluiden kanssa.  

 

Työryhmällä on pitkäkestoinen työryhmätyöohjaus sekä yhteistä valmennusta / kehittämistä 

kuukausittain. Koulutussuunnitelma sisältää mm. erillisen korvaushoito- ja PKV-

lääkehoitokoulutuksen, opintopiirit, tietoturva- ja suoja koulutus, valtakunnalliset alan verkosto - 

ja koulutuspäivät sekä kaikki lakisääteiset koulutukset (esim. EA).  Lisäksi TRE kaupungin 

potilastietojärjestelmän koulutus.  

 

Ryhmätyönohjaus (1xkk), valmennus (9-10x/vuosi) kehittämisiltapäivä 2x/vuosi, muut 

koulutukset, mutta ennen kaikkea lähiesimiehen sekä yksikönjohtajan läsnäoleva tuki ja ohjaus 

turvaavat palveluiden laadun ja työntekijöiden osaamisen sekä hyvinvoinnin. Lähiesimies on aina 

arkisin paikalla ja yksikönjohtaja 1-3x/vko. Ylilääkäri 1-2x/kk:dessa. Palvelualuejohtaja 2-

4x/vuosi. 

 

Henkilöstökysely toteutetaan 4 x/vuosi, josta jokainen vastaaja saa henkilökohtaisen vastauksen 

sekä tarvittaessa ohjeet työterveyshuollon kontaktiin.  Anonyymit yksikkökohtaiset 

koontivastaukset käsitellään työryhmässä ja arvioidaan työryhmän hyvinvointia sekä tehdään 

yhdessä suunnitelma hyvinvoinnin ylläpysymiseksi ja/tai kohentumiseksi.   
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Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma 

Palvelualueen johtoryhmä käsittelee henkilöstöasioiden kehittämistä osana strategiatyötä ja 

toiminnan suunnittelua. Palveluiden ostajien edellyttämät henkilöstöä koskevat kriteerit (mm. 

korvaushoito-osaaminen) otetaan huomioon henkilöstöasioita suunniteltaessa. 

 

Henkilöstöasioiden kehittämisessä tehdään yhteistyötä konsernin henkilöstöpalveluiden 

henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa.   

 

Edellisten lisäksi Breikin henkilöstön kehittämissuunnittelussa huomioidaan kehityskeskusteluissa 

nousseet tarpeet sekä päihdepalvelukonseptin sisältö. 

 

 
7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET 

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön 
periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten 
huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. 

Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.)  

Toimitilat on remontoitu yksikön perustehtävää vastaavaksi. Huomioita on kiinnitetty mm. 

työturvallisuuteen. Tiloissa, joissa työkennellään asiakkaiden kanssa, on hätäpoistumistiet. 

Lääkejakotilojen suunnittelussa on huomioitu toiminnan erityistarpeet.  

Breikin kokonaispinta-ala  n 350m2, joka käsittää  aula / odotustilan, yhteisö- ja keittiötilan,  

lääkehoitohuoneetx2, kaksi terveysneuvonnan tilaa, kolme erillistä ryhmä ja/tai 

yksilötapaamistilaa (yhdessä vesipiste ja tutkimuspöytä), toimisto, asiakaswc, seulawc, 

henkilökunnan wc/suihku sekä varastotiloja. Toimitiloihin kulku rappusten kautta, lisäksi 

käytössä asiakas -sekä tavarahissi.  
Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, 
hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) 

Tilojen käyttö on aikataulutettu siten, että opioidikorvauhoidon, muun huumehoidon sekä 

terveysneuvonnan asiakkailla on kohdennettuja yksilö -ja ryhmähoitotiloja. Lisäksi kuntouttavaa 

ryhmätoimintaa toteutetaan ulkopuolisissa kaupungin tiloissa, kuten uimahalli, kuntosali 

asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioiden.    

Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta 

Yhteisö- ja keittiötilassa sekä ryhmätiloissa on huomioitu, että yhteisöllisyys ja terapauttiset 

ryhmätoiminnot mahdollistuvat hyvin. 

Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä 

Yksikön siivouspalvelu tuotetaan Lassila & Tikanoja Oy:n toimesta. 

Siivoussuunnitelmassa on kuvattu siivouspalveluiden toteutumien yksityiskohtaisesti. 

 

Jätehuolto: Toiminnassa pyritään minimoimaan syntyvän jätteen määrä. Jätehuollon 

käytännöissä noudatetaan kiinteistön omistajan ohjeistuksia jätteen käsittelystä. 

 

Vaarallisen jätteen keräyksestä yksiköstä vastaa Fortum. 

 
Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta 
kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) 

Havaitut poikkeamat ilmoitetaan ensisijaisesti lähiesimiehelle, HDL linjaorganisaatiossa sekä 

isännöitsijälle. 
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Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 

Yksikössä on käytössä verenpainemittareita, kuumemittarit, alkometri, EKG-laite, pika CRP-laite. 

 

Vastuuhenkilön yhteystiedot 

Päihdepalveluyksikkö Breikki, Hatanpään valtatie 34 B, 3krs., 33100 Tampere 

Yksikönjohtaja Pirjetta Salomäki puh. 050 3106466 

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n mukaisia 
hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. 
Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 24–26 
§:ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. 
Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta 
vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. 
 
Linkki Valviran määräyksiin: http://www.valvira.fi/files/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf 

Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma 

Laitteiden määräaikaishuollot ja kalibroinnit tehdään laitevalmistajan suositusten mukaan. 

Ylläpidämme listaa terveydenhuollon laitteista. 

 
8. ASIAKASTURVALLISUUS 
Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä 
turvallisuuteen liittyviä riskejä 

Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot 

Kiinteistön omistaja Insinööritoimisto Jorma Väänänen Oy, isännöitsijä Susu Tossavainen.  

Yksikönjohtaja Pirjetta Salomäki 050 3106466 sekä HDL turvallisuus ja työsuojelupäällikkö 

Kiikka Sandberg. Turvallisuudesta vastaa yhteistyössä Securitas.  

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten 
palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) 

- 

Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta 

Yksikössä on Securitas:n tallentavat kamerat. Tallentava palvelin on Securitas:lla. Yksikön 

seinällä on kameravalvonnan reksiteriseloste. 

Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytys-
laitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden 
varmistus, jne.) 

- 

http://www.valvira.fi/files/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
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Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma 

Asiakasturvallisuutta koskevista poikkeamista raportoidaan ja poikeamiin haetaan ratkaisuja  

toimintayksikön sisäisissä kokouksissa ja palvelualueen johtoryhmässä. Vaara -ja uhkatilanne 

sekä poikkeamaraportit toimitetaan Hoiva Oy:n hallintoon sekä turvallisuus- ja 

työsuojelupäällikölle. Turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö ottaa tarvittaessa kantaa poikkeamiin. 

Turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat päivitetään vuosittain.   

 
9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja 
palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta 
päätöksentekoon 

Asiakas otetaan vastaan yksikköön ilman lähetettä ja hänen hoitopolkuaan aletaan suunnitella 

yhdessä hänen kanssaan. Asiakas ohjataan joko korvaushoidonarvioon tai muuhun huumehoitoon. 

Tarvittaessa tehdään palveluohjaus johonkin toiseen yksikköön tai muuhun palveluun. 

 

Asiakkaan hoito perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, johon kirjataan konkreettiset hoidon 

tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakkaalle nimetään omahoitaja heti 

tulovaiheessa. Hoitosuunnitelmia päivitetään säännöllisesti, tilanteiden muuttuessa ja vähintään 

kerran puolessa vuodessa. 

 

Asiakas on aina itse paikalla ja osallisena, kun tehdään päätöksiä hänen hoidostaan.  Mikäli tämä 

ei jossain tapauksessa toteudu, niin päätökset käydään läpi asiakkaan kanssa kasvotusten. Asiakas 

on oman tilanteensa paras asiantuntija ja häntä rohkaistaan itsenäiseen päätöksentekoon.   
Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen 

Asiakkaan on mahdollista tulla aloitusjaksolla tutustumaan yksikköön, jonka jälkene hän voi 

päättää, että haluaako jatkaa asiakkuutta vai toivooko ohjausta jonnekin muualle. 

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja 
sopimusmuutoksista. 

Hoitosopimuksen sisällöt käydään asiakkaan kanssa läpi hoitoon tulovaiheessa. Asiakas sitoutuu 

sopimukseen omalla allekirjoituksellaan ja sopimukseen voidaan tarvittaessa palata. Asiakkaan 

yksilöllistä hoitoa koskevat sopimukset (seulonnat, kotiannospäivät yms.) kirjataan asiakkaan 

henkilökohtaiseen hoitosuunnitelmaan.  

Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen 
vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7§ ja10§, asiakaslaki 8-10 §) 

Asiakkaat ovat vapaaehtoisessa avohoidossa.  

Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista 
tavaroista 

Yksikön henkilökunta ei ota talteen asiakkaiden rahavaroja, avaimia tai muuta tavaraa.  

Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään 

- 
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Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitus-
toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) 
Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet 

Yksikössä ei käytetä rajoitteita tai pakotteita. Lääkitys saatetaan jättää antamatta 

lääketurvallisuuteen perustuen esim. päihtymyksen takia. 

Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti 

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus kohdella asiakkaita kunnioittavasti ja loukkaamatta. 

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus puuttua tilanteeseen, mikäli havaitsee asiakasta 

kohdeltavan epäasiallisesti tai loukkaavasti. Työntekijän tulee huomauttaa ei-toivotusta 

käyttäytymisestä ja saattaa tapahtuma esimiehen tietoon. Esimiehellä on velvollisuus puuttua ei-

toivottuun käyttäytymiseen. 

Sosiaalihuoltolain ilmoitusvelvollisuus henkilökunnalle (§48 & 49) käydään läpi osana työntekijän 

perehdytystä. Omavalvontasuunnitelman liitteenä ilmoitus asiakkaan epäasiallisesta kohtelusta-

lomake. Yleisissä tiloissa on näkyvillä potilasasiamiehen yhteystiedot. Asiakkaille tiedotetaan ja 

neuvotaan oman asemaan ja oikeusturvaan liittyvien asioiden edistämisestä. Potilasasiamies voi 

toimia sovittelijana asiakkaan ja henkilökunnan välisissä ristiriidoissa, avustaa tekemään 

muistutuksen tai korvaushakemuksen, jos asiakas on tyytymätön hoitoonsa. Tähän on erillinen 

ohje. Muistutus toimitetaan TRE kaupungille. Yleensä ristiriitatilanteet ratkeaa yhteisessä 

keskustelussa, jossa tarvittaessa on esimies ja asiakkan pyytäessä esim. asiakasedustaja 

ristiriitatilanteen henkilöiden esim. asiakas ja työntekijä lisäksi.    
Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta  
(asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) 

Asiakassuhteen päättymiseen liittyvät toimenpiteet määräytyvät asiakkuuden mukaan. Mikäli 

asiakas haluaa itse vaihtaa toiseen yksikköön, häntä ohjataan vaihtamisessa. Asiakkaan ja uuden 

yksikön kanssa pyritään järjestämään verkostopalaveri, jossa hoitoon liittyvät asiat käydään 

yhdessä läpi.   

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai 
johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle 
viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). 

Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan 

Tampereen kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.  

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot 

Sosiaaliasiamiehet Taija Mehtonen ja Laura Helovuo 

sähköposti sosiaaliasiamies@tampere.fi 

puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9 - 11  

puhelin 040 800 4187, ma - to klo 9 - 11  

Aleksis Kiven katu 14 - 16 C 

postiosoite PL 487 

33101 Tampere 

 
Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä 

Muistutukset käsitellään ja niihin puututaan välittömästi tarvittavin toimenpitein.  

1. Asiakkaan suora yhteydenotto hoitavaan henkilöön. 

2. Yhteydenotto lähiemieheen, avoin keskustelu hoitoa / palvelua antanneen henkilön ja / tai hänen 

esimiehensä kanssa usein ratkaisee ristiriitoja ja väärinymmärryksiä sekä voidaan korjata 

tapahtuneet virheet tai puutteet. 

3. Yhteydenotto esim. yksikön esimiehen / lähiesimieheen  potilas- tai sosiaaliasiamiehen avulla. 

4. Hoitopaikalla käydyt keskustelut, mikäli niistä ei ole apua, asiakas/potilas tai hänen omaisensa 

voi tehdä kirjallisen muistutuksen palvelualuejohtajalle tarvittaessa potilas - tai sosiaaliasiamies 

avustaa. Palvelualueen  johtajan tai ylilääkärin (asiasta riippuen) on selvitettävä muistutuksessa 

kerrottu asia alaistensa kanssa sekä vastattava muistutuksen tekijälle kohtuullisessa ajassa, noin 1-
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3vko:n sisällä. 

5. Kantelu Aluehallintovirastoon ja/ tai Valviraan 

6. Potilas ja lääkevahingot potilasvakuutuskeskukseen.  

Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen 
seurannassa 

Yksikön lähiesimies ja yksikön johtaja vastaa yhteydenpidosta palvelunostajan eli kunnan 

edustajiin.  

Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta 

Toimintayksikön ilmoitustaululla on Tampereen kaupungin sosiaaliasiamiesten ja Helsingin 

Diakonissalaitoksen potilasasiamiehen yhteystiedot. 

Yksikön seinällä myös tallentavan kameravalvonan rekisteriseloste. 

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma 

Henkilöstöä koulutetaan ja informoidaan asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvistä teemoista. 

 
10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN 

Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: 
http://www.valvira.fi/  

Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta 

Hoitosuhteisen huumehoidon tavoiteena on päihteettömyys, oman elämänlaadun parantuminen, 

toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistyminen tai päihdehaittojen vähentyminen. Tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi on usein kyse pitkäaikaisesta hoidosta / kuntoutuksesta,  joka sisältää yksilö-, 

yhteisö- ja ryhmähoitoa ja kuntoutusta yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Esimerkkejä 

keskustelu-, psykoedukaatio-, toiminnalliset ryhmät, kirjalliset tehtävät, vertaistoiminta- ja 

ryhmät, yhteisöhoitoon liittyvät vastuutehtävät, matalan kynnyksen työtoiminta, liikunta- ja arjen 

hallintaryhmät.   
Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen 
paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) 

Päihdepalveluihin ei liity suoranaista ruokailun järjestämistä. Hoitoon liittyvä yhteisöllinen ja 

kuntoutuksellinen kahvikeitto, puuro / ruoanvalmistusprosessissa on huomioitu elintarvikkeiden 

käsittelyn turvallisuus mm. kylmäketju, jääkaapin lämpötilan seuranta sekä ryhmien ohjaajan 

hygieniaosaaminen.  

Valtion ravitsemusneuvottelukunta:  
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/  

Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot 

Mirka Haapasaari 

http://www.valvira.fi/
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/
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Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen 
kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä 
tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) 

      

THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille:  
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta  

Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen 

Infektiotartuntojen ehkäisemiseksi toiminnassa noudatetaan aseptisia työtapoja. 

Toimintayksiköissä on käytössä käsihuuhteet, ja tarvittavia suojavälineitä. Infektiotautien 

(leviämisen) ehkäisemiseksi on laadittu ohjeita. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kunnanja THL:n 

kanssa lisäohjeistuksen saamiseksi. 

Infektiotautien seuranta toteutetaan kunnan ohjeistuksen mukaan. 

  

Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä 

Asiakastyötä ja päivittäisiä toimintoja kehitetään säännöllisillä kehittämispäivällä sekä 

viikottaisissa henkilöstöpalavereissa. 

 
11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN  

Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden 
terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan 
seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) 

Yksiköllä on oma lääkäri neljänä päivän viikossa ja hän on myös konsultoitavissa puhelimitse 

virka-aikana. Lisäksi terveydenhuollosta vastaa ylilääkäri.   

Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta 
kiireettömissä tilanteissa 

Asiakkaat ohjataan perusterveydenhuoltoon tarkoituksen mukaiseen yksikköön. 

Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi   

Mikäli asiakas tarvitsee kiireellistä sairaanhoidon palvelua, hänet ohjataan Acutaan tai tilataan 

hänelle sairaankuljetus sairaalaan tai terveysasemalle. 

http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta
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Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen 
hoito, jne.) 

Asiakkaat voidaan tarpeen vaatiessa ohjata erikoissairaanhoitoon lääkärin lähetteellä. 

Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta 
(Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) 
STM:n opas löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030) 

Lääkehoitosuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Lääkepoikkeamat kirjataan ja niitä seurataan 

säännöllisesti. Tarvittaessa korjataan käytäntöjä, yksikössä on käytössä lähihoitajille erilliset  

ylilääkärin hyväksymät lääkeluvat. Lääkeprosessi on kuvattu lääkehoitosuunnitelmassa ja 

yksiköllä on terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma.   

Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot 

Sairaanhoitaja Mari Pietikäinen p. 050 5020876 

 

Potilasasiamiehen yhteystiedot 

Potilasasiamies 

Alppikatu 2, 00530 Helsinki 

Hallintopäällikkö Sofia Jokinen 

puh  050 5027531 , sähköposti,  sofia.jokinen@hoiva.fi 

 
Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 

Henkilöstöä koulutetaan ja informoidaan asiakkaan/potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvistä 

teemoista. 

 
12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY 
(Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet)  

Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta  

Kaikki hoitotyössä merkityksellinen tieto ja tapahtumat kirjataan huolellisesti 

potilastietojärjestelmään. Potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä 

potilasasiakirjoja vain siinä laajuudessa kuin heidän tehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät. 

Potilasasiakirjamerkinnässä näkyy kirjauksen tehneen nimi, asema ja ajankohta.  Potilastietoja 

luovutetaan ulkopuolisille toimijoille ainoastaan potilaan antamalla kirjallisella luvalla. 

Henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilöstö on allekirjoittanut Tampereen kaupungin 

tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumuksen. Logivalvonvonnan suorittaa….  

Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa:  
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf  

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Lakimies Sari Elomaa-Siren p. 050 66112 

Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet www.tietosuoja.fi 
 
Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf  
 
Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf  

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf
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Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
(lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 

Henkilöstö perehdytetään tietosuoja-asioihin työn alkaessa. Koulutettu henkilöstö on saanut 

ammattiin valmistavassa koulutuksessa peruskoulutuksen tietosuojaan liittyvistä asioista. 

Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi 
toisen yrityksen tiloissa.  
 
Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf 
 
Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla http://www.tietosuoja.fi/1582.htm : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain 
mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, 
Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä 

Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois 
lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) 

Yksiköistä poistuneiden asiakkaiden tiedot toimitetaan sovitun käytännön mukaisesti Tampereen 

kaupungille.  

Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa 

Asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa pidetään yhteyttä puhelimitse 

sekä faksin välityksellä. 

Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma 

  

 
13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA 

Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua  

Palvelujen laatua seurataan jatkuvasti. Palveluntuottajien kanssa pidetään säännöllisesti yhteiset 

palaverit.  Alihankkijoilta pyydetään säännöllisesti vero- ym. todistukset. 

Luettelo alihankkijoita 

L&T siivouspalvelut.  

Securitas, vartiointi 

Kehittämissuunnitelma 

Konsernissa palvelutuottajat kilpailutetaan säännöllisesti. 

 

http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/1582.htm
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14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI 

Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta 

Omavalvontasuunnitelmaa noudatetaan ja poikkeamatilanteet raportoidaan erillisellä 

kaavakkeella toimitusjohtajalle.  

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista 

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään ohjeistuksen mukaisesti ja tarpeen mukaan. 

Aikataulutuksesta huolehditaan konsernitasolla.  

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä 
omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. 

Paikka ja päiväys 

Helsingissä 1.2.2019 
Allekirjoitus  
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 
 
 
 
 

Nimenselvennys Heli Alkila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


