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LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 

 

Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman 

laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti, joka 

tuli voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet 

ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne 

asiat, jotka toteutuvat palvelun käytännössä. Erilliseen ohjeeseen on avattu kunkin 

sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen 

laatimisen yhteydessä siinä olevat ohjaavat tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa 

Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma logo, jolloin käyttöön jää 

toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma. 

 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksiköiden lisäksi sosiaalihuollon 

tukipalveluille ja sosiaalityön palveluille, kuten lastensuojelu, vammaispalvelut, 

ikääntyvien palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.valvira.fi/-/maarays-1-2014-yksityisten-sosiaalipalvelujen-ja-julkisten-vanhuspalveluiden-omavalvontasuunnitelmasta
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1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

 

PALVELUNTUOTTAJA 
Nimi: Helppi Ry  

Y- tunnus: 1537185-9 

 

KUNTA 
Kunnan nimi: Kontiolahti 

Kuntayhtymän nimi: Pohjois- Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä 

Sote-alueen nimi: Siun Sote 

 
TOIMINTAYKSIKKÖ  
Nimi: Helppi-yhteisö 

Katuosoite: Huuhanmäentie 3 

Postinumero: 80790 Postitoimipaikka: Kontioranta 

 

PALVELUMUOTO 
Miehille tarkoitettu 12 paikkainen, ympärivuorokautinen päihdekuntoutuslaitos.  

Esimies: Teemu Vepsä 

Puhelin: +358503683465     Sähköposti: teemu.vepsa@helppiyhteiso.fi 

 

TOIMINTALUPATIEDOT 
Aluehallintoviraston / Valviran luvan myöntämisajankohta: 2002 ja muutos kuntoutuslaitokseksi 
2004. 

Palvelu, johon lupa myönnetty: Ympärivuorokautinen laitoshoito - päihdekuntoutujat 

ALIHANKINTANA OSTETUT PALVELU JA NIIDEN TUOTTAJAT 

Tilitoimisto: Tilitoimisto Laskentatulos Oy 
Ruokapalvelut: Konditoria Rosalinda  
 

 

 

 

mailto:teemu.vepsa@helppiyhteiso.fi
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2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 

 

Toiminta-ajatus 

 
Helppi ry:n ylläpitämä Helppi-yhteisö on erikoistunut päihderiippuvuuksista kärsivien 

miesten laitoskuntoutukseen. Toiminta perustuu 12-askeleen toipumisohjelmaan, vahvaan 

vertaistuelliseen hoito-otteeseen ja yhteisökuntoukseen. Helppiläinen kuntoutusohjelma 

on pyrkinyt yhdistämään vertaistuellisen ideologian ja ammatillisen päihdetyön 

kokonaisuudeksi, jossa vertaistukea kunnioittaen on liitetty mukaan ammatillisia 

työmuotoja. Toiminta perustuu riippuvuustilan käsittelemiseen sairautena, josta 

toipuminen edellyttää pyrkimistä päihteettömään elämäntapaan ja kiinnittymistä 

vertaistukiryhmiin (AA-ryhmät tai NA-ryhmät). 
 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

 
Helppi-yhteisön hoidon tavoitteena on täydellinen päihteettömyys kuntoutuksen aikana, 

sekä sen jälkeen. Helpissä kaikki asiakkaat ovat yhdenvertaisia. Alkoholistit, narkomaanit, 

nuoret ja vanhemmat ovat kaikki samassa asemassa ja yhdessä muodostavat toipumista 

tukevan yhteisön.  

AA ja NA-ryhmissä käynti on olennainen osa kuntoutusta. Vertaistukiryhmissä käyminen 

kuuluu normaaliin viikko-ohjelmaan noin viisi kertaa viikossa.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELPIN 

ARVOT 

AVOIMUUS 

YHDENVERTAISUUS 

REHELLISYYS 

YHTEISTYÖ 

PÄIHTEETTÖMYYS 
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3. RISKIENHALLINTA 

 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

 

Omavalvonta, sekä asiakasturvallisuus perustuvat riskinhallintaan, jossa edellä mainittuihin 

asioihin liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia otetaan huomioon mahdollisimman 

monipuolisesti. Riskinhallinnassa asiakasturvallisuutta, sekä laatua pyritään parantamaan 

tunnistamaan jo etukäteen ne kriittiset työvaiheet, joissa asetettujen vaatimusten ja 

tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. 

Lisäksi riskienhallintaan kuuluu haittatapahtumien kirjaaminen, niiden läpi käyminen sekä 

jatkotoimien miettiminen yhdessä työyhteisön kanssa. 

Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa 

sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakas- 

ja potilasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia. 
 

 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 

 

• Lääkehoitosuunnitelma 

• Lääkepoikkeamien seuranta 

• Pelastussuunnitelma 

• Vaaratilanne- ja läheltä piti tilanne seuranta 

• Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus- toimintaohje 

• Talon säännöt 

 

 

 

Riskienhallinnan työjako 

 
• Paloturvallisuusvastaava → Toiminnanjohtaja 

• Pelastussuunnitelma → Vastaava ohjaaja 

• Lääkehoito → Sairaanhoitaja 

• Muut vastuut → Henkilökunta 

 

 

 



6 
 

 

 

Riskien tunnistaminen 
 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan 

ilmoittamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he tehtävissään huomaavat 

epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. 

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan epäasiallista kohtaamista, 

asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua, asiakkaan aseman 

ja oikeuksien toteuttamisessa tai perushoivassa ja hoidossa olevia vakavia puutteita tai 

toimintakulttuurin liittyviä epäeettisiä ohjeita tai asiakkaalle vahingollisia toimintatapoja, 

esim. pakotteita tai rajoitteita käytetään ilman asiakaskohtaista, määräaikaista lupaa. 

Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua 

kaltoin kohtelua. 

 

Asiakkaat ilmoittavat suullisesti havaitsemansa epäkohdat, riskit ja poikkeamat 

henkilökunnalle. Henkilökunta vie asian tietoon esimiehelle ja se käsitellään kuten alla 

kuvataan henkilökunnan tekemä havainto; 

Henkilökunta ilmoittaa välittömästi esimiehelle havaitsemansa epäkohdat, riskit ja 

laatupoikkeamat. Ilmoitus tehdään suullisesti, sekä kirjataan havainnoin mukaisesti sille 

varattuun kansioon. (esimerkiksi lääkepoikkeamat lääkehuoneessa olevaan kansioon). 

Esimiehen ohjeen mukaisesti asia käsitellään työyhteisössä ja tehdään tarvittavat 

toimenpiteet. Myös toimenpiteet kirjataan. 

 

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 
 

Riskin tai epäkohdan tietoon saanut henkilö informoi välittömästi esimiestä. Tilanteen 

vakavuuden ja kiireellisyyden mukaan esimies tuo sen työyhteisöön, jossa asia käsitellään 

tilanteen vaatimilla toimenpiteillä. 

Henkilökunta kokoontuu joka arkiaamu, sekä viikkopalaveri on kerran viikossa. Lisäksi 

voidaan tarvittaessa kutsua henkilökunta koolle lisäpalaveriin. 

Henkilökunnalle on järjestetty työnohjaus noin 2kk välein. 

 

Asiakkaiden kanssa kokoonnutaan ryhmien lisäksi joka arkiaamu, sekä perjantaisin 

yhteisökokoukseen. Näissä tilaisuuksissa on mahdollisuus puhua yhteisöä koskevista 

asioista. Asiakkailla on myös joka päivä mahdollisuus henkilökunnan kanssa kahden 

keskiseen keskusteluun.  
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Korjaavat toimenpiteet ja niiden toimeenpano 
 

Kaikki hoitajat kirjaavat ja kaikki toimenpiteet kirjataan. Lääkepoikkeamat kirjataan 

lääkehuoneessa olevaan erilliseen kansioon, jossa on poikkeamia varten tulostettu pohja. 

Asiakkaita koskevat asiat kirjataan kaikki potilastietojärjestelmä Hilkkaan.  

Henkilökunnalle tiedotetaan muutoksista työyhteisön palavereissa ja kirjataan asia 

palaverimuistioon. Jokaisen palaverista poissa olleen työntekijän vastuulla on lukea 

palaverimuistio. Muutokset päivitetään asiaan liittyviin yksikön toiminta- ja 

perehdytysohjeisiin. Tarvittaessa henkilökunnalle tiedotetaan asiasta sähköpostitse. 

Yhteistyötahoja tiedotetaan muutoksista puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse, jos tieto 

on tarpeellinen heidän toimintansa ja yhteistyön kannalta. 
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4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

 

 

OMAVALVONNAN SUUNNITTELUSTA VASTAAVA HENKILÖ TAI HENKILÖT 

 
 

 
Omavalvontasuunnitelman suunnittelusta vastaavat henkilöt 

 
Vastaava sairaanhoitaja Anna-Maija Turunen 
Lähihoitaja Marika Kärkkänen 
Lähihoitaja Matti Sopanen 
 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaava henkilö(t) 

 
Vastaava sairaanhoitaja Anna-Maija Turunen 
Toiminnanjohtaja Teemu Vepsä, Huuhanmäentie 3 80790 Kontioranta 
Helppi Ry:n hallituksen jäsenet 
 
Omavalvontasuunnitelman seuranta 

 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään käytänteiden, lainsäädännön tai ohjeistusten 
muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa.  

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

 
Tulostettu versio on esillä yhteisön keittiössä ilmoitustaululla kaikkien luettavana.  
Lisäksi suunnitelma löytyy Helpin internet sivuilta www.helppiyhteiso.fi 
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5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 
 

Palveluntarpeen arviointi 
 

Asiakkaan palvelun tarpeen arviointi alkaa yleensä jo lähettävän tahon toimesta. Asiakkaan 

oma sosiaalityöntekijä, päihdetyöntekijä tai muu vastaava taho kartoittaa asiakkaan kanssa 

ennen Helppiin tuloa päihdekuntoutuksen tarvetta ja asiakkaan voimavaroja ja kykyjä 

siihen.  

Hoidon alusta noin viikon kuluessa asiakkaalle tehdään alkuhaastattelu, jossa selvitetään 

asiakkaan koulutus- ja työhistoriaa, perhesuhteita, ja suhdetta alkoholiin.  

Noin kahden viikon sisällä hoidon alkamisesta tehdään kirjallinen kuntoutussuunnitelma, 

jota päivitetään kuntoutuksen edetessä. Suunnitelmassa määritellään asiakkaan 

toimintakyky, kuntoutustarve, tavoitteet, keinot, joilla tavoitteisiin päästään, arvioitu 

kuntoutusaika, kuntoutuksen jälkeiset tarpeet sekä huomioidaan läheiset ja lapset. 

Kuntoutussuunnitelma lähetetään aina myös palvelun ostajalle / lähettävälle taholle.  

Kuntoutuksen aikana asiakkaalle tehdään somaattisen terveyden tilan selvitys, jossa 

kartoitetaan uni asiat, ruokailutottumukset, vatsan toiminta, ihon kunto ja jos asiakkaalla 

on jotain sellaista somaattista vaivaa, minkä haluaa kuntoutuksen aikana ottaa esille.   

Omahoitaja/ohjaaja on aina kokemusasiantuntija. Hänen kanssa asiakas käy AA- tai NA-

askeltyöskentelyä, hoitaa sosiaaliasioita ja muita tarvittavia asioita.  

Lääkäri tapaa asiakkaat aina tarvittaessa ja vähintään yhden kerran kuukaudessa.  

Perhe-/läheispalaverit järjestetään aina asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. 

Omahoitaja voi olla myös tarvittaessa puhelimitse yhteydessä omaisiin, asiakkaan näin 

salliessa. 

Sunnuntaisin omaisilla on mahdollista vierailla Helpissä. Myös yön yli vierailut on 

mahdollisia, erikseen sovittaessa.  

Tämän lisäksi, jokainen hoitaja tekee joka työvuorossa jatkuvasti omalla havainnoinnillaan 

arviota asiakkaan voinnista ja hoidon kulusta.  
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Hoito- ja palvelusuunnitelma / Kuntoutussuunnitelma 
 

Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yleensä asiakkaalle jo ennen hoidon alkua, oman 

avo- työntekijän toimesta. Helpissä asiakkaalle tehdään KUNTOUTUSSUUNNITELMA. 

 

Asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen kuntoutussuunnitelma, jota päivitetään 

kuntoutuksen edetessä. Suunnitelmassa määritellään asiakkaan toimintakyky, 

kuntoutustarve, tavoitteet, keinot joilla tavoitteisiin päästään, arvioitu kuntoutusaika, 

kuntoutuksen jälkeiset tarpeet sekä huomioidaan läheiset ja lapset. Kuntoutussuunnitelma 

lähetetään aina myös palvelun ostajalle / lähettävälle taholle.  

 

Lähettävän tahon kanssa sovitaan yhteinen arviointi/suunnittelutapaaminen kerran 

kuukaudessa kuntoutusjakson ajan, joko yhteisössä, asiakkaan kotipaikkakunnalla, 

puhelimitse tai videoyhteydellä. Lisäksi ollaan aina tarpeen vaatiessa yhteydessä asiakkaan 

avotyöntekijään sekä tehdään yhteistyössä suunnitelma jatkohoitoa varten. Kuntoutuksen 

päättyessä toimitetaan hoitoyhteenveto ja intervallisuunnitelma lähettävälle taholle. 
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Asiakkaan kohtelu 

 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta 

henkilökohtaiseen vapauteen, yhdenvertaisuuteen, koskemattomuuteen ja 

turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. 

Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen 

tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan 

yksilön oikeutta määrätä omasta elämästään sekä oikeutta päättää itseään koskevista 

asioista. Kyseessä on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Sosiaalihuollon palveluissa 

henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja 

tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

 

Asiakkaan tullessa Helppiin, hän lukee ja allekirjoittaa talon säännöt, jotka toimii 

edellytyksenä hoidon alkamiselle ja jatkumiselle.  

Säännöt ovat kaikille asiakkaille yhteneväiset ja tasa-arvoiset. 

Näitä sääntöjä noudattaen, jokaisella asiakkaalla on oikeus tehdä omasta hoitoajastaan 

oman näköinen. Ohjatun toiminnan ulkopuolisen ajan voi jokainen käyttää itselleen 

mieluisalla tavalla. Esimerkiksi lukemalla, katsomalla tv:tä, ulkoilemalla, kuntosalilla, leipoa 

tai vaikka saunoa.  

 

Kaikilla asiakkailla on omat yhden hengen huoneet.  

Jokaisella on omat, henkilökohtaiset ja yksilölliset tavoitteet. 

Jokaisen polku on oman näköinen ja yksilöllinen. 
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Asiakkaan asiallinen kohtelu 

 
Kaikista vaaratilanteista, epäasiallisesta kohtelusta tai poikkeavasta toiminnasta seuraa 

aina toimenpiteet. Epäasialliseen kohteluun puututaan välittömästi ja toiminnasta 

huomautetaan. Asiasta keskustellaan asianomaisten kanssa ja epäkohta selvitetään.  

Mikäli todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti, selvitetään 

tilanne heti.  

 

Jos todetaan, että toinen asiakas käyttäytyy epäasiallisesti toista ihmistä kohtaan, vuorossa 

oleva ohjaaja puuttuu tilanteeseen välittömästi asiallisesti keskustellen.  

Jos työntekijä käyttäytyy epäasiallisesti asiakasta kohtaan, toisilla työntekijöillä on oikeus ja 

velvollisuus puuttua tilanteeseen välittömästi ja informoida esimiestä tapahtuneesta. 

Turvaamme asiakkaillemme oikeuden hyvää kohteluun ihmisarvoa kunnioittaen. 

Asiakkaillamme on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen. 

 

Asiakkailla on mahdollisuus ilmaista omia mielipiteitään Helpin tuesta ja palvelusta. 

Yhteistyö asiakkaiden ja henkilöstön välillä pyritään luomaan sellaiseksi, että tapahtuneista 

hankaluuksista voidaan puhua kasvotusten ja tilanteet hoidetaan siten, että niistä päästään 

eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä. Tarvittaessa tilannetta käsitellään yhdessä 

esimiehen kanssa.  

Asiakasta voidaan ohjata olemaan yhteydessä sosiaaliasiamieheen ja tekemään muistutus 

tai kantelu. Jos kyse on asiakasta kohdanneesta haitta- tai vaaratilanteesta, keskustellaan 

asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.  

 

 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan 

kehittämiseen 

 
Helpin asiakkailla on mahdollisuus osallistua toiminnan laatuun ja kehittämiseen. Joka 

viikko pidetään yhteisökokous, jossa suunnitellaan asiakkaiden kanssa yhdessä viikonlopun 

ohjelma ja asiakkailla on tässä kokouksessa mahdollisuus tuoda esille 

hankintaideoita/toiveita. Asiakkaat osallistuu myös joka arkiaamu päivän ohjelman 

laatimiseen. Heillä on oikeus vaikuttaa harrastetoimintaan sekä viikkoharrasteeseen. 

Asiakkaat voi antaa myös ideoita/toiveita/palautetta kasvotusten kenelle tahansa 

ohjaajalle, koska tahansa.  

Kirjallisen palautteen keräämisestä tarkemmin seuraavassa. 
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Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Asiakaspalautetta kerätään anonyymisti ja kaikilla asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta 

koko hoidon ajan. Palaute kerätään sekä manuaalisesti paperilla olevilla kysymyksillä, jotka 

palautetaan lukolliseen palautelaatikkoon tai sähköisesti puhelimella QR koodi lukemalla ja 

vastaamalla kysymyksiin verkossa.  

Palautteet käydään läpi henkilökunnan toimesta kerran viikossa. Jos palautteissa ei ole mitään 

kiireellistä tai radikaalia, palautteet käsitellään henkilökunnan palaverissa kahden viikon välein/ 

kerran kuukaudessa. Jos nopeaa reagointia vaativaa palautetta tulee, se käsitellään tarvittavin 

keinoin nopeasti. 

 

 

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun 

ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään 

kunnioittaen. Hoidon/palvelun laatuun tai kohteluun liittyvät palautteet ja tyytymättömyys 

voidaan useimmiten selvittää avoimella keskustelulla yksikössä ja yksikön lähiesimiehen kanssa. 

Tyytymättömällä asiakkaalla on aina oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle. 

Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. 

Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin asiakas 

on tyytymätön saamissaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluissa. Jos mahdollista, 

muistutukseen tulee nimetä myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön. 

Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus 

kohtuullisessa ajassa. 

 

 

Muistutuksen voi tehdä verkossa lomakkeella : www.siunsote.fi → asiointi →asiakkaan ja potilaan 

oikeudet → potilasasiamies (Lomake aukeaa eri osoitteeseen: www.miunpalvelut.fi) 

Samalta sivulta löytyvät ohjeet, sekä yhteystiedot. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siunsote.fi/
http://www.miunpalvelut.fi/
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Pohjois-Karjalan alueen yhteystiedot: 

 

Potilasasiamies  

Lea Kilpeläinen 

013 -330 8261 

lea.kilpelainen@siunsote.fi 

 

Sosiaali- ja potilasasiamies 

Hanna Mäkijärvi 

013 -330 8265 

hanna.makijarvi@siunsote.fi 

 

Käyntiosoite: 

Torikatu 18  A 3krs.  

80100 Joensuu 

 

Kuluttajaneuvonta 

https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lea.kilpelainen@siunsote.fi
mailto:hanna.makijarvi@siunsote.fi
https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/
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6.  PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

Fyysinen 

Helpin tiloissa on oma kuntosali, mihin asiakkailla on vapaa pääsy. Lisäksi ohjattua kuntosali 

harjoittelua on kolme – neljä kertaa viikossa ulkopuolisella kuntosalilla.  

Näiden lisäksi liikunta mahdollisuuksia on vuoden aikojen  mukaan paljon tarjolla Helpin 

ympäröivää luontoa hyödyntäen. Esimerkiksi talvella voi lenkkeillä, lumikenkäillä tai hiihtää. 

Kesäisin voi käydä uimassa läheisellä uimarannalla, pelata frisbeegolfia tai pyöräillä.  

Joka lauantai on järjestetty viikko-ohjelma, joka voi olla esimerkiksi keilaamista tai sählyn 

pelaamista. Asiakkaiden toiveiden mukaan. 

Psyykkinen 

Psyykkistä hyvinvointia ylläpidetään omahoitajan ja päihdeterapeutin kanssa käytävillä 

keskusteluilla. Askel työskentely on myös tärkeä osa psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä ja 

kehittämistä. AA- ja NA ryhmätoiminta tukee myös asiakkaan psyykkistä hyvinvointia.  

Sosiaalinen 

Yhteisöllisyys ja ryhmätoiminta ovat loistavia keinoja tukemaan ja kehittämään sosiaalisuutta. 

 

Näiden kaikkien toimintojen tavoitteiden toteutumista seurataan henkilökunnan havainnoilla, 

verkostopalavereissa, perhepalavereissa, yksilökeskusteluissa ja asiakkaan omaa mielipidettä ja 

tuntemusta kuuntelemalla.  
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Ravitsemus 

Arkisin aamiainen, päivällinen, iltapala ja välipalat valmistetaan Helpin omassa keittiössä. 

Valmistuksesta vastaa henkilökunta ja kuntouttavat työntekijät yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Lounas tilataan konditoria Rosalindasta Kontiolahdelta, josta se haetaan joka päivä Helppiin.  

Ruokailu ajat arkisin: 

Aamiainen 7:30 – 8:00 

Lounas 11:00- 11:30 

Päiväkahvi 13:30 

Päivällinen 16:15-16:45 

 
Viikonloppuisin henkilökunta valmistaa yhdessä asiakkaiden kanssa ruuan Helpin omassa keittiössä 
tai osana kuntouttavaa toimintaa koko yhteisö käy yhdessä syömässä ulkona, esimerkiksi 
pitseriassa.  
 
Henkilökunta ruokailee asiakkaiden kanssa yhdessä. Näin saadaan seurattua ja tarvittaessa 
voidaan puuttua mahdollisiin ravitsemusongelmiin. Asiakkaiden erityisruokavaliot ja allergiat 
huomioidaan ruuan tilauksessa ja valmistuksessa, sekä raaka-aineiden valmistuksessa. 
Tarvittaessa ruokailussa avustetaan.  
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Hygieniakäytännöt 

Kuntoutukseen tullessa asiakas ohjataan suihkuun / saunaan ja vaatteet pesuun. Tarvittaessa 

myös asiakkaan mukana olevat vaatteet pestään. Tämän ajan asiakas voi lainata talolta vaatteita. 

Vaatteille on varattu oma erillinen pyykinpesukone ja liinavaatteille erillinen pesukone.  

Asiakasta ohjataan tarvittaessa hygieniahoidossa sekä pyykkihuollossa.  

Kuvallinen käsienpesuohje on kaikissa käsienpesu pisteissä. Henkilökunta ohjeistaa lisäksi 

käsienpesussa. 

Henkilökunnalla ja kuntouttavassa työssä keittiössä olevilla kuntoutujilla on hygieniapassi. 

Yleinen siivouspäivä on tiistai. Silloin asiakkaat vaihtavat sänkyihin puhtaat liinavaatteet ja 

siivoavat omat huoneensa. Ohjaajat valvovat ja avustavat. 

Yleisiä tiloja, kuten käytävät, wc:t, oleskelutila ja pesuhuone, siivotaan joka päivä. Siivoukseen 

osallistuvat kuntoutujat, ohjaajien avustuksella. Puhtaanapidosta on erillinen tarkastuslista, niin, 

että jokaiselle siivouskohteelle on tehty erillinen kirjallinen ohje, joka sijaitsee ko. kohteen seinällä 

kaikkien nähtävillä.  

Keittiövuorossa olevat henkilöt huolehtivat keittiön siisteydestä. Jääkaappien, pakastimien, 

mikrojen- sekä uunien pesusta on erillinen ohje ja seurantalista.  

Terveystarkastus on tehty 30.3.2022. Siinä ei ole tullut esiin mitään huomautettavaa. 

 

 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Asiakkaiden terveydentilasta saadaan ennakkoon tietoa yleensä jo lähettävältä taholta; 

perussairaudet, lääkitys, riskitiedot. Kuitenkin viimeistään asiakasta kirjattaessa sisälle taloon, 

häneltä kysytään vielä edellä mainitut tiedot, mitataan verenpaine, sekä verensokeri.  

Hoidon ensipäivinä asiakkaalle pidetään terveyshaastattelu, jossa kartoitetaan uni ja ruokailu 

tottumukset ja somaattinen vointi. Asiakas tapaa myös lääkärin hoidon alku vaiheessa. 

Jos asiakkaalla on hoidon alkaessa tai aikana akuuttia somaattista vaivaa, se hoidetaan hoidon 

tarpeen mukaan Kontiolahden terveysasemalla tai sairaalan päivystyksessä. Myöskin kesken olevat 

hoidot saatetaan loppuun kuntoutuksen aikana.  

Kiireettömissä asioissa asiakasta neuvotaan ja ohjataan hakeutumaan oman sairaanhoitopiirin 

hoitoon kuntoutuksen jälkeen. Asiakasta ohjataan ja neuvotaan ajanvarauksessa tarvittaessa. 

Kuoleman tapauksen varalle on erillinen ohje. Se liitteenä. 
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Lääkehoito 

 
Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään 

lääkehoitosuunnitelmaan, joka on laadittu STM:n Turvallinen lääkehoito-oppaan (THL 

2016) mukaisesti. Oppaassa linjataan mm. lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja siihen 

liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan 

yksikön on täytettävä. Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan yksikön lääkehoidon 

toimintatavat ja vastuut sekä toimintaohjeet työntekijöiden lääkehoidon koulutuksiin, 

osaamisen varmistamiseen, lääkelupakäytäntöihin, vastuuseen sekä lääkehoidon 

toteuttamiseen, seurantaa, arviointiin ja raportointiin. Lääkehoitosuunnitelmassa 

tunnistetaan lääkehoitoon liittyvät riskit ja toimenpiteet niiden ennaltaehkäisemiseksi. 

Vastuuhoitaja ohjaa ja valvoo turvallisen lääkehoidon toteuttamista yksikkönsä 

lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Jokainen lääkehoitoa toteuttava työntekijä on 

vastuussa omasta toiminnastaan. 

 

Helppi -yhteisön lääkehoitosuunnitelma on päivitetty samaan aikaan tämän suunnitelman 

kanssa. Helmi-maaliskuussa 2022. Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään aina tarpeen tullen, 

kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 

 
 

 

Monialainen yhteistyö 

 
Yhteistyötä tehdään asiakkaan tilanteessa laaja-alaisesti ja tarpeen mukaisesti asiakkaan 

palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- -ja terveydenhuollon palvelunantajien 

kanssa. Yhteistyöllä pyritään edistämään asiakkaan aktiivista toimijuutta. 
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7. ASIAKASTURVALLISUUS 
 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 
Esimies vastaa yksikön turvallisuudesta. Vastaava ohjaaja vastaa arjen turvallisuus 

kysymyksistä ja henkilöstö omalta osaltaan työturvallisuudesta ja asiakkaiden 

turvallisuudesta. Asiakkaita ohjataan turvalliseen asumiseen ja heidän tulee noudattaa 

annettuja turvallisuusohjeita. 

Poistumisharjoitukset järjestetään itse. Uusille asiakkaille pidetään turvakävely, jossa 

näytetään hätäpoistumistiet, sammuttimet, kokoontumispaikka. 

 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos vastaa palotarkastuksista.  

Terveystarkastuksen tekee terveystarkastaja. 

 

HENKILÖSTÖ 
 

Henkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys. Sijaisten käytön periaatteet. 

 
Helpissä työskentelee yksi (1) lääkäri, yksi (1) sairaanhoitaja, yksi (1) vastaava ohjaaja, viisi 

(5) ohjaajaa, sekä yksikön esimies.  

 

Rakenne: 

• 1 Lääkäri 

• 1 Sairaanhoitaja 

• 5 Lähihoitaja MiePä 

• 1 Päihdetyön at 

 

Henkilöstöllä on työtehtäviin soveltuva, osaamisvaatimukset täyttävä koulutus. Vakituinen 

henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikoulutettuja sekä riittävän 

työkokemuksen omaavia. Lisäksi yhteisössä työskentelee entisiä raitistuneita asiakkaita 

kokemusasiantuntijoina. Lisäksi entisiä asiakkaita käy kuntouttavassa työtoiminnassa 

Helpissä.  

 

Arkisin klo 8-16 vuorossa on sairaanhoitaja, sekä 4 lähihoitajaa. Arkisin iltavuorossa klo 14–

20 on 1-2 hoitajaa ja yövuorossa yksi hoitaja. Viikonloppuisin vuorossa on 1-2 ohjaaja.  

 

Helpillä on käytössä ns. vakituiset sijaiset, joita tarvittaessa kutsutaan töihin puhelimitse. 

Sijaisia harvoin kuitenkaan tarvitaan, tämä varmistetaan henkilökunnan riittävyydellä ja 

joustavuudella. 
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Vastuuhenkilön työajasta 50 % on varattu hallinnollisiin tehtäviin. Tämä huomioidaan 

työvuorosuunnittelussa. 

 

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 
Helpissä työskentelevillä ohjaajilla tulee olla sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan koulutus. 

Tämä varmistetaan hakijalta haku vaiheessa todistuksesta sekä JulkiTerhikistä.  

Henkilöllä tulee olla riittävä suomen kielen taito, vähintään 18 vuoden ikä ja hänellä täytyy 

olla kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. 

Hakijat haastatellaan ja valinta tehdään haastattelujen, koulutuksen ja työkokemuksen 

pohjalta.  

 

Helpissä ei ole alaikäisiä asiakkaita, eikä työntekijät työskentele asiakkaan kodissa. 

 

 

 

Henkilöstön perehdyttäminen ja täydennyskoulutus 

 
Opiskelijoiden perehdytykseen valitaan yksi ohjaaja, joka alusta saakka on opiskelijan 

tukena. Koko henkilökunta osallistuu opiskelijan ohjaamiseen ja ottaa opiskelijaa mukaan 

palavereihin yms. Mutta päävastuu on omalla ohjaajalla. Opiskelijalla on käytössä 

perehdytyskansio. 

 

Uuden työntekijän perehdyttäminen on koko henkilökunnan vastuulla. Kaikki ohjaa ja 

neuvoo oman parhaansa mukaan ja huolehtii osaltaan, että uusi työntekijä pääsee hyvin 

mukaan työyhteisöön. Myös uudelle työntekijälle on perehdytyskansio. 

 

Omaehtoista lisäkoulutusta kannatetaan ja esimerkiksi kirjahankinnoissa tuetaan.  

Helpissä on myös täydennyskoulutus suunnitelma. 
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Toimitilat 

 

• 18kpl yhden henkilön huoneita. Huoneiden koko 9,5 – 14,5 m². Jokainen huone on 

sisustettu kodinomaiseksi ja niistä löytyy peruskalusteet sekä oma tv. Huoneista yksi 

sisustettu ja varattu Helpin kummikoirien käyttöön. Yksi huone on henkilökunnan käytössä. 

Asiakkaiden käyttöön huoneita on 16kpl. 

• 8kpl wc:tä, joista kaksi on henkilökunnan käyttöön naisten- ja miesten wc, sekä yksi inva-

wc 

• Pesutilat, joissa kaksi suihkua ja sauna 

• Iso keittiö ja ruokailutila 

• Pieni asiakaskeittiö, jossa voi mm keittää kahvia 

• Oleskelutila, jossa on tv, kirjoja, elokuvia, lautapelejä. Tilaa käytetään myös ryhmätilana. 

• Pyykkitupa, kuivaushuone ja liinavaatevarasto 

• Kuntoutussuunnitelma huone 

• Askeltyöskentelyhuone 

• 3kpl toimistoja 

• Kuntosali 

• Askartelutila / puutyöhuone 

• Teknisiä tiloja 

• Isot varastot pihapiirissä 

 

Kaikki asiakashuoneet, WC:t, pesutilat, yhteiset tilat, sekä ruokailutila sijaitsee yhdessä kerroksessa 

ja niihin on esteetön kulku. Esimerkiksi rollaattorilla pääsee kulkemaan kaikkialle. Ulkona, 

etuovella on inva-liuska portaiden vieressä. 

Sairaanhoitajan huone, askeltyöskentelyhuone, kuntosali sekä toimistoja on talon toisessa päässä 

ja niihin on ulkokautta esteetön kulku, maan tasalla. Sisäkautta kulkiessa, ko. tiloihin on kolme 

porrasta. Niistä kulkemisessa tarvittaessa ohjaaja tukee ja avustaa.  
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Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

 
Helpissä terveydenhuollon laitteille ja tarvikkeille on hyvin pieni käyttötarve. Somaattista 

hoitoa ei yksikössä toteuteta. Verenpaineen- ja verensokerin seurantaa toteutetaan, sekä 

lämpö voidaan mitata. Pieniä haavoja voidaan hoitaa sairaanhoitajan huoneessa, niiden 

hoitoon on varattu pieni määrä haavanhoitoon tarkoitettuja tuotteita.  

Yksikössä on yksi nimetty hoitaja, jolla on päävastuu hankinnoista, täydennyksestä sekä 

huollosta. Kaikki hoitajat vastaavat osaltaan ilmoittamisesta vastuu henkilölle, mikäli jokin 

laite vioittuu tai siihen tulee muu häiriö tai tarvikkeita tarvitsee hankkia lisää.  

 
Yksikössä käytössä olevat laitteet   

 

• Verenpainemittari     

• Verensokerimittari   

• Digitaalinen kuumemittari 

• Alkometri 

Kaikkien digitaalisten laitteiden kalibrointi on käytön tarpeeseen nähden niin kallista, että 

uuden laitteen hankinta on järkevämpää.  

Tarvikkeet 

• Suojakäsineitä 

• Kasvomaskeja 

• Ensiapulaukku, joka sisältää 

o Hätäensiapuopas 

o 1 kpl Cederroth 4-in-1 ensiapuside 

o 1 kpl Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside 

o 1 kpl Cederroth Burn Gel palovammataitos 10 x 10 cm 

o 1 kpl Elastinen tukiside 8 cm x 4 m 

o 10 kpl Salvequick laastarit 

o 4 kpl Salvequick Maxi Cover laastarit 

o 6 kpl Salvequick haavapyyhe 

o 1 kpl Elvytyssuoja 

o 2 paria Suojakäsineet 

o 2 kpl Käsienpuhdistuspyyhe 

o 1 kpl Pelastuspeite 

o 1 kpl Sakset 

 

• Steriiliä keittosuolaliuosta haavan puhdistamiseen 

• Bepanthen voidetta ja perusvoidetta 
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8. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

 
Uusi työntekijä perehdytetään kirjaamiseen. Helpissä on käytössä potilastietojärjestelmä 

HILKKA, johon kirjataan kaikki asiakasta koskeva tieto, lääkitys asiat, mittaukset ja voinnin 

seuranta. Jokainen työntekijä kirjaa havaintonsa ja toimenpiteet heti, kun mahdollista, 

viimeistään työvuoron lopussa. Kirjaamista ei jätetä seuraavaan työvuoroon.  

Jokainen työntekijä ja opiskelija allekirjoittaa salassapitosopimuksen. 

 

 

Helpin tietosuoja vastaavana toimii  

Tomi Tikkanen 

tomi.tikkanen@tikkaconsult.fi  

 

 

 

 

9. YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

Meillä Helpissä on ollut muutoksen aikaa, olemme päivittäneet lääkehoitosuunnitelman, 

omavalvontasuunnitelman, asiakaspalautejärjestelmän, henkilökunnan koulutuksia ja 

toiminta ohjeita. Uusimpana muutoksena, olemme saaneet luvan valmistaa ruokaa omassa 

keittiössä ja tämän tiimoilta keittiön omavalvonta suunnitelma on suuren päivityksen 

edessä. 

Tässä vaiheessa muutosta kehittämiskohteita ei ole vielä ehtinyt nousta esille. Niitä 

lisätään tähän suunnitelmaan sitä mukaa, kun niitä nousee esille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tomi.tikkanen@tikkaconsult.fi
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10. OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

 
 

 

Kontioranta 31.10.2022 

Paikka ja päiväys   

 

________________________ 

Anna-Maija Turunen  

 

 

 

 

 

 

 


