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1 Johdanto 
Tämä omavalvontaohjelma kuvaa, miten Humanassa palvelujen toteutumista, 

turvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuutta seurataan sekä miten havaitut 

puutteellisuudet korjataan. Ohjelmassa kuvatut toimintatavat koskettavat koko 

henkilöstöä. Lisäksi toimipisteillä on erikseen laaditut omavalvontasuunnitelmat, joissa 

kuvataan omavalvonnan toteuttamista toimipistekohtaisesti. 

 

Omavalvonnan kirjallista kuvausta päivitetään, kun omavalvontaan liittyvissä 

ohjeistuksissa, sääntelyssä ja toimintatavoissa tapahtuu muutoksia. Humana Suomen 

omavalvonnan kirjallinen kuvaus on nähtävillä intranetissä myHumanassa sekä ulkoisesti 

humana.fi sivustolla. Omavalvontaohjelman osana ovat laissa erikseen säädetyt 

toimipisteidemme omavalvontasuunnitelmat. 

 

Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 
 

 
Kuva 1: Humanan palvelut 

Humana on toiminut Suomessa vuodesta 2016 alkaen Arjessa Oy:n kautta. Arjessan 

juuret ulottuvat vuoteen 2010, ja sen vanhin lastensuojeluyksikkö Namikan 

Pienryhmäkoti on perustettu vuonna 1925. Coronaria Hoivan palvelut tulivat osaksi 

Humanaa vuoden 2019 huhtikuussa. Tavoitteenamme on rakentaa Suomeen laadukas ja 

kattava sosiaali- ja hoivapalveluita tuottava kokonaisuus. 

 

Tehtävämme on tarjota yksilöllisiä ja laadukkaita sosiaali- ja hoivapalveluita. Yrityksen 

arvomaailma perustuu visioon ”Jokaisella on oikeus hyvään elämään”. Yltääksemme 

siihen tavoitteeseen olemme nykyaikainen sosiaalialan yritys, jolla on määrätietoinen 

pyrkimys kehittää ja parantaa toimintaansa jatkuvasti. 
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Toimintamme perustuu arvoihimme - sitoutuminen, vastuullisuus, sekä kohtaaminen ja 

ilo - ja rakentuu neljän tavoitteen varaan: meillä on laadukkaat toiminnot, olemme 

houkutteleva työnantaja, tähtäämme pitkäjänteiseen ja kestävään kasvuun ja 

toimintamme on kokonaisuudessaan yhteiskuntavastuullista. 

 

Kun turvaamme kestävän kasvun ja jatkamme asemamme vahvistamista 

pohjoismaisessa sosiaalipalvelukentässä, varmistamme samalla, että voimme auttaa ja 

tukea entistä useampaa yksilöä kohti parempaa elämää. 

 

Humana Asumispalvelut tarjoaa palveluasumista ja tehostettua palveluasumista 

ikäihmisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja vammaisille henkilöille sekä 

kotisairaanhoito- ja kotipalveluita. 

 

Humana Avopalvelut tarjoaa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia avohuollon 

palveluja. Avopalveluilla tuemme ja edistämme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia 

heidän arkisissa toimintaympäristöissään. Palveluihin kuuluvat muun muassa perhetyö, 

ammatillinen tukihenkilötyö, tapaamispalvelut, jälkihuollon palvelut, tuetun asumisen 

palvelut sekä perhekuntoutus yksikössä ja kotiin tehtävänä työnä. 

 

Humana Lastensuojelupalvelut tarjoaa lastensuojelun laitospalveluita ja 

erityislaitospalveluita, vastaanottopalveluita, jälkihuollon palveluita ja koulunkäynnin 

tukipalveluita. 

 

Hyvinvaikuttamisen strategia 
 
Omavalvontaohjelmamme nojaa vahvasti Humanan strategiaan, jota kutsumme 

hyvinvaikuttamisen strategiaksi. Me Humanassa uskomme, että Jokaisella on oikeus 

hyvään elämään. Luomme elämänarvoa hyvinvaikuttamalla ihmisiin ja yhteiskuntaan. 



    

5 
 

 
Kuva 2: Hyvinvaikuttamisen strategia ja visio 

Jokainen humanalainen on hyvinvaikuttaja, joka omalla työllään on mukana lisäämässä 

asiakkaiden ja tiimikavereiden elämänarvoa. Teemme jatkuvasti töitä ihmisyyden 

puolesta ja ihmisiä varten. Voit lukea lisää hyvinvaikuttamisesta täältä. 

 

Lupauksemme asiakkaille ja henkilöstöllemme 

- toimimme eettisesti 

- kohtaamme ilahduttaen 

- uudistumme rohkeasti 

 

Keskitetyt palvelut (sisäiset tukipalvelut) 
 
Humana Suomessa on sisäisiä tukipalveluita, jotka tukevat liiketoimintoja. 

Tukipalveluiden laatua seurataan säännöllisesti toteutettavalla sisäisellä 

asiakastyytyväisyyskyselyllä. Tukipalvelut kehittävät lisäksi oman osa-alueensa 

käytäntöjä ja prosesseja jatkuvasti. 
 

https://humanasve.sharepoint.com/sites/HumFiYhteinen/SitePages/Humana-Hyvinvaikuttajana.aspx
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2 Omavalvonnan järjestäminen ja 

toteuttaminen 
Omavalvonnan vastuut 
 

Humana Suomen johtoryhmä vastaa omavalvonnan linjausten antamisesta ja siihen 

kuuluvan riskienhallinnan toteuttamisesta. Johtoryhmä seuraa, että omavalvontaa 

suoritetaan organisaatiossa sovittujen periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti. 

Toimialan johtoryhmä vastaa oman toimialansa omavalvonnan organisoinnista. 

Yksikön/tiimin esihenkilö vastaa toimipisteen omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja 

omavalvonnan toteuttamisesta. 

 

Laadun ohjausryhmä 
 
Humana Suomen laadun ohjausryhmä koostuu toimialojen johdosta, kulloinkin sovituista 

maayhtiön johtoryhmän jäsenistä sekä tarvittavista asiantuntijoista. Ohjausryhmä 

kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa (2kk:n välein). Ohjausryhmässä käsitellään kaikkia 

toimialojamme koskevia laatuun ja kehittämiseen liittyviä asioita, sekä seurataan laatuun 

liittyviä mittareita (asiakastyytyväisyystuloksia, havaintoja, poikkeamia ja palautteita), 

joiden pohjalta määritellään kehittämistoimenpiteitä. Ohjausryhmä tekee tarvittaessa 

esityksiä maajohtoryhmälle.  

 

Laadun ohjausryhmä ylläpitää ja päivittää Humanan omavalvontaohjelmaa. 

 
Yksiköiden/tiimien omavalvonta 
 

Esihenkilöiden vastuulla on luoda työyhteisöön avoin ja turvallinen ilmapiiri epäkohtien ja 

turvallisuusasioiden käsittelylle sekä perehdyttää henkilöstö Humanan ja toimipisteen 

omavalvonnan toimintatapoihin. 

 

Jokaisen toimipisteemme esihenkilön vastuulla on huolehtia, että toimintayksikössä 

toteutetaan omavalvontaa palvelun laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden 

varmistamiseksi. Toimipisteillä tulee olla laadittuna omavalvontasuunnitelma, jossa 

kuvataan toimipistekohtaiset käytännöt ja toimenpiteet omavalvonnan toteuttamiseksi. 

Suunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen osallistuu koko toimipisteen henkilöstö. 

Suunnitelmaa päivitetään mahdollisimman reaaliaikaisesti vastaamaan toimipisteen 
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käytäntöjä, joilla varmistetaan lakien, vaatimusten sekä Humana Suomi –tasoisen 

omavalvontaohjelman toteutuminen toimipisteen arjessa.  

 

3 Riskien hallinta 
 

Riskien hallinta on osa johtamistamme ja päätöksentekoamme. Riskien hallinnassa 

tunnistamme toimintaamme liittyvät riskit, analysoimme niiden vaikutuksia sekä 

pohdimme, miten mahdollisiin riskeihin varaudumme ennalta. Riskejä on ennakoitu 

kuvaamalla toimintaamme liittyvät prosessit sekä tunnistamalla niihin liittyviä mahdollisia 

vaara- tai läheltä piti -tilanteita. Toimintaamme liittyvät prosessit, kuten johtamis-, tuki- 

ja ydinprosessit (eli asiakasprosessit) asumis-, lastensuojelu- ja avopalveluiden osalta, 

on kuvattu toimintajärjestelmään. 

 

Riskien tunnistaminen ja esihenkilön tietoon saattaminen kuuluu koko henkilöstön 

vastuulle. Henkilöstön velvollisuus on toimia yhtenäisesti sovittujen käytäntöjen 

mukaisesti ja osallistua omalta osaltaan turvallisuuteen liittyvien riskien tunnistamiseen 

ja reagointiin sekä omavalvonnan eri vaiheisiin, kuten omavalvontasuunnitelman 

laatimiseen, turvallisuutta ja laatua parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen, 

havaintojen ilmoittamiseen sekä seurantaan. Yksikön esihenkilö vastaa yksikössä 

tapahtuvien riskien/vaaratapahtumien käsittelystä, reagoinnista, dokumentoinnista ja 

korjaavien toimenpiteiden seuraamisesta. Työsuojeluorganisaatio osallistuu omalta 

osaltaan riskien/vaaratapahtumien käsittelyyn ja seurantaan. 

 

Riskien kartoitus on Humanassa säännöllistä toimintaa, jolla tarkoitetaan saatavissa 

olevan tiedon järjestelmällistä käyttämistä vaarojen tunnistamiseksi sekä ihmisiin, 

omaisuuteen, ympäristöön tai toimintaan kohdistuvan riskin suuruuden arvioimiseksi. 

Riskien kartoituksella saamme esille merkittävimmät uhkatekijät, joille etsimme 

tarkoituksenmukaisimmat riskienhallintatoimenpiteet. Havaintojen ja poikkeamien 

ilmoittamiseen olemme ottaneet käyttöön poikkeamajärjestelmä Gurufieldin. 

 
Henkilöstö 
 

Henkilöstömme velvollisuus on nostaa esille työssään havaitsemansa epäkohdat, riskit ja 

vaaratilanteet. Havaitessaan arjen työssä tai toiminnassa epäkohdan, läheltä piti-

tilanteen tai vaaratilanteen tulee havainnosta keskustella viivytyksettä oman esihenkilön 

kanssa. Ilmoitus havainnosta tehdään poikkeamajärjestelmä Gurufieldiin. Järjestelmästä 
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lähtee ilmoitus raportoijan esihenkilölle käsiteltäväksi. Ensiarvioinnin ja 

kriittisyysluokituksen mukaan havainnot viestitään viivytyksettä toimiala- ja aluejohdon 

tietoon sekä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Poikkeamajärjestelmässä 

poikkeamahavainnot ja -ilmoitukset näkyvät johtamisjärjestelmän mukaisesti. 

 

Humanalla käytössä olevia riskien tunnistamisen ja hallinnoinnin välineitä ja keinoja: 

 

- Havainnointi kuuluu henkilöstön jokapäiväiseen arjen työhön. 

- Poikkeamajärjestelmä Gurufield toimii ilmoituskanavana työssä tehdyistä 

havainnoista ja poikkeamatilanteista sekä palautteista. Gurufieldistä lisää 

Seuranta-kappaleessa. 

- Toimipisteissä tehdään säännöllisesti STM:n ohjeistuksen mukainen työsuojelun 

riskienkartoitus esihenkilön ja henkilöstön kanssa yhteistyössä.  

- Humana Suomen lääkehoidon suunnitelmassa on kuvattu organisaatiotason 

riskit, ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet lääkehoidossa. Lääkehoitoa 

toteuttavat yksiköt/toimipisteet kuvaavat oman toimintansa vastaavanlaiset riskit 

ja toimet yksikkökohtaisiin lääkehoitosuunnitelmiin. 

- Itsearviointi tehdään noin 1–2 kertaa vuodessa toimipisteen esihenkilön johdolla 

henkilöstöä osallistaen. Itsearvioinnit toteutetaan yhteisesti sovituilla tavoilla 

toimintajärjestelmä Paruksessa. Itsearvioinnit koskevat toimipisteiden toimintaa 

ja arviointien aiheet vaihtelevat. Toimipisteiden esihenkilöiden vastuulla on valita 

itsearviointien pohjalta kehittämistarpeet ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Toimialakohtaisista itsearvioinneista on Paruksessa saatavilla kooste toimiala- ja 

aluejohdolle, jotka hyödyntävät tuloksia alue- ja toimipistekohtaisten 

kehittämistoimenpiteiden määrittelemisessä. 

 

Asiakkaat ja läheiset 
 
Asiakkaat ja läheiset voivat tuoda esille havaitsemansa epäkohdat henkilöstölle tai 

toimintapisteen esihenkilölle suullisesti tai kirjallisesti. Humanan nettisivuilla löytyy 

palautekanava, johon voi jättää palautetta myös anonyymisti. Ensiarvioinnin ja 

kriittisyysluokituksen mukaan havainnot välitetään viivytyksettä toimiala- ja aluejohdon 

tietoon sekä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.  

 

 

 

 

 

 

https://q.surveypal.com/palautteettoiminnasta/0?channel=anonymous&name
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Työsuojelu 

 

Sitoudumme STM:n edellyttämiin työsuojelun periaatteisiin. Työsuojelun tarkoituksena 

on ehkäistä, vähentää ja poistaa työssä ja työoloista aiheutuvia tapaturmia, 

ammattitauteja sekä terveydelle haitallista fyysistä ja psyykkistä kuormitusta.  

 

Työsuojelu- ja työhyvinvointipolitiikalla haluamme muun muassa 

- vähentää sairauspoissaoloja 

- vähentää pysyvän työkyvyttömyyden riskiä 

- kehittää työoloja 

- pitää yllä työ- ja toimintakykyä. 

 

Työsuojelun yhteistoiminta toteutuu liiketoiminta-alueille perustettujen 

työsuojelutoimikuntien kautta. Toimikunnat koostuvat alueella toimivien toimipisteiden 

henkilöstön valitsemista työntekijöiden ja lähiesihenkilöiden edustajista. Lisäksi 

toimikunnissa on mukana työsuojelupäällikkö työnantajan edustajana ja koollekutsujana. 

Työsuojelutoimikunnat kokoontuvat 2-4 kertaa vuodessa. Työsuojelutoimikuntien jäsenet 

ovat julkaistuna myHumanassa. 

 

Työsuojelutoiminnalle asetettujen mittareiden perusteella seurataan toiminnan tason 

kehittymistä. Tällaisia mittareita ovat sairauspoissaolot (%), turvallisuushavainnot 

sisältäen uhkatilanteet ja muut työstä tai työympäristöstä aiheutuneet tilanteet (lkm), 

tapaturmat, joista on aiheutunut vahinkoa henkilöille tai omaisuudelle (lkm). 

Työsuojelutoimikunnat voivat seurata toimintaamme mm. viikoittaisella raportilla 

poikkeamajärjestelmästä, jossa näkyy alueella viikon aikana tapahtuneet henkilöstöön 

liittyvät poikkeamailmoitukset sekä uhka- ja vaaratilanteet. Alueen työsuojelutoimikunta 

käy puolivuosittain läpi alueen poikkeamat työsuojelutoimikunnan kokouksessa. 

 

Työhyvinvointi, työkyvyn edistäminen ja työn voimavaratekijöiden vahvistaminen ovat 

merkittävä osa yrityksemme johtamista ja esihenkilötyötä. Selvitämme ja seuraamme 

vuosittain sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja ammattitauteja, jotta voidaan arvioida 

työn terveyttä ja turvallisuutta. Työturvallisuus on luonnollinen osa päivittäistä 

toimintaamme ja johtamisjärjestelmäämme. Työterveyden edistämisessä vahvimpia 

keinoja vaikuttaa ovat vuosittaiset laajat työhyvinvointikyselyt, niiden tulokset, 

analysointi ja toimenpiteiden jalkauttaminen sekä varhaisen tuen malli, jossa työntekijä 

saa riittävän ajoissa työnantajan ja työterveyden tukea.  
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Humanan työsuojelun toimintaohjelmassa on kuvattu mm. työsuojelun tavoitteet, 

vastuut ja toimivaltuudet, työympäristön kuvaus, työ- ja turvallisuusohjeet, työsuojelun 

kehittämiskohteet sekä toimintatavat. Ohjelma on henkilöstömme luettavissa 

myHumanassa. 

 
Henkilöstön saatavuus ja osaamisen varmistaminen 

Esihenkilö tarkistaa uudelta työntekijältä tutkintotodistuksen, sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden, rikostaustaotteen, mikäli henkilö 

tulee työskentelemään alaikäisten kanssa, sekä muun tarvittavan osaamisen esimerkiksi 

lääkeluvat.  

Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopistealueet määrittelemme osana 

johtoryhmätyöskentelyä. Henkilöstön kehittämissuunnitelma perustuu yrityksen visioon, 

strategiaan, vuositavoitteisiin ja on osa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Koulutustarpeita 

kartoitamme säännöllisesti järjestettävissä tiimi-/yksikköpalavereissa sekä osana 

vuosittain käytäviä kehityskeskusteluita. 

Tarkemmat koulutuksen toteuttamissuunnitelmat laadimme toimialoittain. Lisäksi 

käymme läpi jokaisen työntekijän yksilöllisen koulutustarpeen vuosittain esihenkilön 

kanssa käytävän kehityskeskustelun yhteydessä. Yrityksen järjestämän täydennys- ja 

muun koulutuksen toteutumista seuraamme vuosittain työntekijäryhmittäin. Esihenkilö 

seuraa koulutusten toteutumista suunnitelman mukaisesti. 

Käytössämme on koulutusalusta Humana Akatemia, sekä asumis- ja 

lastensuojelupalveluiden käytössä täydennyskoulutusympäristö Skhole. Humana 

Akatemia on verkkopohjainen koulutusalusta, jonne on koottu ja kootaan säännöllisesti 

erilaisia koulutuksia ja koulutuskokonaisuuksia, joita tarjotaan suoritettavaksi roolien ja 

vastuiden mukaisesti.  

Valmiussuunnitelma 

Toimipisteissämme on laaditut valmiussuunnitelmat, joiden avulla varaudutaan 

mahdollisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. 
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4 Seuranta 
HQI 

Olemme kehittäneet konsernin yhteistä Humana HQM (Humana Quality Model) 

laatumallia, jonka avulla pystymme mittaamaan ja seuraamaan toimintojemme laatua. 

Humanan laatuorganisaatio on kehittänyt vuonna 2022 uuden laatuindeksin, joka sisältää 

aiempaa enemmän mittareita. Uusi laatuindeksi koostuu kahdestatoista mittarista 

(verrattuna aiempaan seitsemään), joten se kuvaa laajemmin palveluita. Kaikki 

indikaattorit ovat laatutyön olennaisia ja kriittisiä osia ja antavat yhdessä kattavan kuvan 

toiminnasta. 

 

Kuva 3: Humanan laatuindeksin mittauskohteet 

 

Asiakastyytyväisyys  

Olemme mitanneet asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluumme systemaattisesti 

vuodesta 2016 lähtien. Syksystä 2021 Roidu on korvannut aiemmin asiakaskokemuksen 

mittaamisen työkaluna toimineen Surveypalin. Asiakaskokemuksen mittaamisen kautta 

haluamme osallistaa asiakkaitamme, asiakkaidemme läheisiä ja tilaaja-asiakkaittemme 

ja tulosten perusteella pyrimme parantamaan palveluiden sisältöä sekä laatua 
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vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme yksilöllisiä tavoitteita ja pyrimme 

parantamaan palveluiden sisältöä sekä laatua tulosten perusteella, vastaamaan entistä 

paremmin asiakkaidemme yksilöllisiä tavoitteita. Asiakaskokemuksen mittaamisen 

toteutamme aina anonyymisti. Tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden vastata 

lyhyehköön kyselyyn mahdollisimman usein pääsemme reaaliaikaisesti kiinni mahdollisiin 

kehitettäviin asioihin.  

 

Humanan nettisivuilla on nähtävissä reaaliaikainen Humana Suomen NPS-mittari, joka 

kertoo, miten suuri osa vastaajista suosittelisi Humanaa. Mittari kertoo avopalvelujen, 

asumispalvelujen ja lastensuojelun laitospalveluiden yhteistuloksen sisältäen kaikki 

vastaajaryhmät (palvelun käyttäjä, läheinen, tilaaja).  

 

Palautejärjestelmä Roidusta lähtee esihenkilöille kuukausittaiset raportit, jotka käymme 

esihenkilön johdolla henkilöstön kanssa läpi vähintään kuukausittain. Palautteiden 

pohjalta teemme toimipisteissämme kehittämis- ja toimenpide-ehdotukset, jotka 

merkitään muistioon. Muistiota päivitämme, kun kehittämisideoita saadaan vietyä 

eteenpäin.  

 
Henkilöstökokemus  
 
Jokaisella työntekijällämme tulee olla mahdollisuus kertoa näkemyksensä siitä, mitkä 

ovat keskeisimpiä vahvuuksia ja kehittämiskohteita työpaikkamme viihtyvyydessä ja 

työyhteisömme toimivuudessa. Henkilöstölle löytyy oma palautekanava myHumanasta 

sekä Gurufieldistä, joihin voi jättää kehitysehdotuksia tai palautteita. Palautteet 

välitetään eteenpäin käsiteltäväksi tilanteesta riippuen palvelun esihenkilölle ja/tai hänen 

esihenkilölleen sekä tiedoksi tarpeellisille osapuolille. 

 

Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä vuosittain Humanan yhteisellä WeYouMe- 

henkilöstötutkimuksella, joka toteutetaan Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa. 

 

Tämän lisäksi olemme kysyneet henkilöstömme näkemyksiä omasta vireestään 

eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen meille tarjoaman Työvirekyselyn avulla. 

Työviretutkimuksen avulla saamme kattavan näkymän työyhteisön vahvuuksista ja 

kehittämiskohteista. Tutkimus luotaa työntekijäkokemukseen, hyvinvointiin ja työkykyyn 

vaikuttavia seikkoja, kuten yrityksen suuntaa, johtajuutta, kyvykkyyksiä ja käytäntöjä.  
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Tulokset läpikäydään tiimeissä ja sovitaan kehittämistoimenpiteet, näiden aikataulut ja 

vastuuhenkilöt. Tulosten käsittelyyn osana jatkuvaa kehittämistä löytyy 

esihenkilöillemme tukimateriaalia myHumanasta. 

 
Perehdyttäminen ja sen seuranta 
 
Toimipisteen esihenkilöllä on kokonaisvastuu työntekijän perehdyttämisestä. Käytännön 

opastaminen, työnopastus, voidaan antaa nimetylle työnopastajalle. Perehdytettävällä on 

oikeus kysyä opastukseen ja oppimiseensa liittyvistä asioista. Toimialakohtaiset 

perehdytysrungot löytyvät henkilöstöjärjestelmä Sympasta.  

 

Käytännön perehdytyksen aikana ja sen päätyttyä, seurataan perehdytysprosessin 

kulkua. Perehdytettävän henkilön kanssa sovitaan säännöllisiä keskusteluja, joissa 

pohditaan ja arvioidaan työntekijän tehtävien haltuunottoa sekä työyhteisöön 

sopeutumista. Keskusteluissa perehdytettävä saa myös mahdollisuuden tuoda esiin, jos 

jokin ei suju toivotusti tai jos hän kokee tarvitsevansa enemmän tukea jollain osa-

alueella. 

 

Koeajan lähentyessä loppuaan on hyvä käydä perehdyttämisen seurantakeskusteluiden 

jatkona erillinen koeaikakeskustelu, jossa voidaan vielä käydä läpi perehdyttämisen 

onnistumista työntekijän sekä esihenkilön näkökulmasta, ja antaa palautetta puolin ja 

toisin. Keskustelu on myös ikään kuin perehdytyksen yhteenveto, ja siirtyminen uuteen 

vaiheeseen työntekijän polulla. 

 

Palautteet, havainnot, poikkeamat 
 
Kaikki palaute on meille toimintamme kehittämisen ja parantamisen näkökulmasta 

tärkeää. Reklamaatiot, kriittiset ja rakentavat palautteet auttavat meitä löytämään 

toiminnastamme ne pisteet, joita meidän tulee kehittää tai vähintäänkin tarkastella 

lähemmin. Yhtä tärkeää on myös saada positiivista palautetta toiminnastamme ja 

onnistumisistamme. Palautteet ovat meille osa oppimista ja kehittymistä, parhaimmillaan 

ne ohjaavat toimintaamme oikeaan suuntaan sekä mahdollistavat virheiden korjaamisen. 

Asiakkailta saatujen palautteiden myötä voimme kehittää palveluamme asiakaslähtöisesti 

pyrkien vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien toiveisiin 

sekä odotuksiin. 

 

Asiakaspalautetta keräämme suullisesti ja kirjallisesti. Palautteen vastaanottaja ja 

palautteen kohteena olevan toimen esihenkilö vastaa saatuun palautteeseen vähintään 

kiittäen. Riippuen palautteen sisällöstä ja kriittisyydestä käsitellään palaute sekä 
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määritellään palautteen pohjalta toimenpiteet toteutettavaksi. Palautteet kirjataan 

asiakkaan tai henkilöstön toimesta Gurufieldiin. 

 

Palvelun sisältöä ja järjestämistä koskeviin reklamaatioihin vastaa aina toimipisteen 

esihenkilö mahdollisimman pikaisesti (vuorokauden kuluessa) reklamaation saavuttua. 

Palvelun laatua koskeviin reklamaatioihin reagoidaan siten, että esihenkilö käy 

välittömän (vuorokauden sisällä) keskustelun asianomaisen työntekijän kanssa, jonka 

jälkeen sovitaan yhteydenpidosta tilaajaan/reklamaation antajaan. Reklamaatiot käymme 

aina sovitusti tilaajan kanssa läpi. 

 

Olemme ottaneet yhtenäisen palaute- ja poikkeamajärjestelmä Gurufieldin käyttöön 

portaittain vuoden 2022 lopussa. Gurufield toimii ilmoituskanavana työssä tehdyistä 

havainnoista, palautteista ja poikkeamatilanteista. Tällä hetkellä järjestelmään on 

mahdollista ilmoittaa seuraavia tapahtumatyyppejä: 

o Asiakas- tai hoitotyön poikkeama 

o Henkilöstöön liittyvä poikkeama 

o Omaisuus- tai materiaalipoikkeama 

o Tietosuojapoikkeama 

o Uhka- tai vaaratilanne 

o Muu poikkeama 

o Läheltä piti- tilanne 

o Whistleblower 

o Palaute tai reklamaatio 

o Hyväksi havaittu toimintatapa, kehitysehdotus tai aloite 

 

Ilmoitukset lähtevät pääosin omalle esihenkilölle käsiteltäväksi. Käsittelijää on 

mahdollista vaihtaa tai raportoida anonyymisti, jolloin järjestelmän pääkäyttäjä ohjaa 

ilmoituksen käsiteltäväksi oikealle taholle. Poikkeamajärjestelmässä poikkeamahavainnot 

ja -ilmoitukset näkyvät johtamisjärjestelmän mukaisesti sekä tietyt tapahtumatyypit 

lähtevät tiedoksi keskitettyjen palveluiden asiantuntijoillemme.  

 

Tavoitteena on hyödyntää Gurufield-järjestelmää tulevaisuudessa laajemmin mm. 

itsearviointien tekoon, riskityöskentelyyn ja esimerkiksi tarkastuskäyntien 

ilmoittamiseen. 
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Havainnon, palautteen, laatupoikkeaman käsittelyprosessi 

 
Kuva 4: Humana-konsernin määrittelemä poikkeamaprosessi 

Työntekijän velvollisuus on havainnoida ympäristöään ja tunnistaessaan poikkeavan 

tapahtuman, tehdä välittömät toimenpiteet vaaratilanteen ehkäisemiseksi. Työntekijä 

viestii tapahtuneesta omalle esihenkilölleen ja esihenkilö välittää tiedon tarvittaessa 

eteenpäin palvelujohtoon ja sidosryhmille. Poikkeavasta tapahtumasta raportoidaan 

Gurufieldiin, josta ilmoitus menee käsiteltäväksi raportoijan esihenkilölle. Ilmoitus on 

mahdollista tehdä myös anonyymisti. Ilmoituksen käsittelijä selvittää tapahtuman 

taustat, analysoi tapahtunutta etsien tapahtuneelle juurisyyt ja myötävaikuttaneet 

tekijät, sekä asettaa mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Ilmoitusten avulla pystymme 

oppimaan tapahtuneista ja kehittämään toimintaamme esimerkiksi muuttamalla 

toimintatapojamme tai prosessejamme. Ilmoituksen tekijä pystyy seuraamaan 

järjestelmästä ilmoituksen käsittelyä.  

 

Havaintojen, palautteiden ja poikkeamien seuranta 

Olemme määritelleet havaintojen, palautteiden ja poikkeamien käsittelyyn ja seurantaan 

prosessin, joka on alla kuvattuna. Tarkoituksena on seurata säännöllisesti tulleita 

palautteita, havaintoja ja poikkeamia sekä asiakastyytyväisyysmittareita, jolloin voimme 

nopeasti reagoida mahdollisiin epäkohtiin sekä oppia tapahtuneista ja kehittää 

toimintaamme. 

1. Ilmoitus havainnosta, poikkeamasta tai palautteesta tehdään Gurufieldiin, josta se 
lähtee raportoijan esihenkilölle käsittelyyn, poikkeaman vakavuudesta riippuen 
alue-/palvelujohtajan ja/tai toiminnanjohtajan avustuksella 

2. Käsittelyn jälkeen ilmoitukset käydään läpi tiimin kanssa kuukausittain. 
Mahdolliset turvallisuuteen ja laatuun liittyvät muutokset päivitetään toimipisteen 
omavalvontasuunnitelmaan. 

3. Tiimin esihenkilö tekee koosteen aluejohtoryhmään poikkeamista ja huomioista 
4. Alue-/palvelujohtaja koostaa alueen poikkeamista, ilmiöistä ja mahdollisista 

havainnoista raportin toimialajohtoryhmään. 
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5. Alueen työsuojelutoimikunta käy puolivuosittain läpi alueen poikkeamat 
työsuojelutoimikunnan kokouksessa. 

6. Toimialajohtoryhmä tuottaa kvartaaleittain koosteen laadun ohjausryhmälle. 
Laadun ohjausryhmä käy läpi koosteet, tekee niistä havaintoja ja mahdollisia 
esityksiä maajohtoryhmälle. 

 

Kuva 5: Poikkeamien ja palautteiden seurantaprosessi 

 

Whistleblower 
 
Kun havaitsemme vakavan rikkeen tai väärinkäytöksen, on havainnon tekijä välittömästi 

yhteydessä toimipisteen esihenkilöön, alue-/toiminnanjohtajaan, keskitettyjen 

palveluiden päälliköihin tai johtajiin. Vakavalla rikkeellä tai väärinkäytöksellä tarkoitetaan 

rikokseen verrattavaa toimintaa, joka kohdistuu työnantajaa kohtaan, kuten petosta, 

kavallusta, korruptiota (lahjusten antaminen ja vastaanottaminen), ympäristörikosta, 

yleisen edun vastaista toimintaa tai vakavaa epäluottamusta työnantajaa kohtaan. 

Väärinkäytösten ilmoituskanava on Gurufieldissä (WhistleBlower), johon pääsee 

tekemään ilmoituksen Humanan nettisivujen kautta, myHumanasta tai suoraan 

järjestelmästä (Humanan henkilöstö). Ilmoituksen voi tehdä anonyymisti. 

 

RAI-mittari 

Asumispalveluiden toimipisteissämme palveluntarvetta sekä asiakkaan yksilöllisen, 

hyvinvointia lisäävän hoidon toteutumista seurataan valtakunnallisen mittarin, RAI:n 

avulla. Arviointi tehdään asiakkaille omaohjaajan/-hoitajan toimesta puolivuosittain ja 

aina asiakkaan voinnin oleellisesti muuttuessa. Hyödynnämme RAI-mittaria hoito-, 
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palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laadinnassa sekä päivittäisessä toiminnassamme 

asiakkaan kanssa. Arvioinnit kirjataan asiakastietojärjestelmään. Toimipisteen 

esihenkilön tai hänen valtuuttamansa henkilön vastuulla on seurata, että arvioinnit 

toteutetaan ajallaan.  

 

Arviointien tuloksista koostetaan palauteraportit puolivuosittain, jotka käydään läpi 

asumispalveluiden yksiköiden RAI-avainosaajien, henkilöstön ja esihenkilöiden kanssa. 

Tulokset ovat luettavissa myHumanassa. Olemme määritelleet RAI-arviointien pohjalta 

laatutavoitteet, joiden toteutumista pystymme seuraamaan koosteiden avulla ja 

asettamaan mahdolliset kehittämistoimenpiteet, mikäli tavoitteet eivät täyty. 

 

RAI:n käytön kehittämiselle Humanassa on perustettu syksyllä 2020 

koordinaatiotyöryhmä, jonka tavoitteena on lisätä henkilöstömme RAI-osaamista, lisätä 

RAI:n käyttöä ja sen hyödyntämistä osana palveluidemme laatua. RAI-avainosaajan 

tehtävät on kuvattu myHumanassa. Asumispalveluiden toimipisteistä on valittu RAI-

avainosaajat, jotka kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ja oppimaan RAI:n 

käyttöön liittyvistä asioista. RAI-avainosaajat jakavat osaamistaan eteenpäin omiin 

toimipisteisiin ja toimivat tukihenkilönä työyhteisölleen RAI:n käytössä.  

 

Humanassa olemme kehittäneet RAI-arviointia myös lastensuojelupalveluiden työkaluksi, 

ja tavoitteenamme on ottaa työkalu laajasti lastensuojelun toimipisteissämme käyttöön. 

Säännöllisten seuranta-arviointien avulla voimme arvioida hoidon vaikuttavuutta ja 

osoittaa niin lapselle, vanhemmille kuin palvelun tilaajille, missä mennään esimerkiksi 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lastensuojelupalveluissa RAI-arviointi tehdään 

ensimmäisten kahden viikon aikana, kun lapsi on tullut yksikköön. Säännölliset seuranta-

arvioinnit tehdään kolmen kuukauden tai pidempiaikaisissa sijoituksissa sovitusti kuuden 

kuukauden välein tai lapsen tilanteen muuttuessa, sekä palvelujakson päättyessä. 

 

Yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman arviointityökalu.  
 

Lastensuojelu- ja avopalveluissa palveluiden vaikuttavuuden yhtenä mittarina toimii 

kehittämämme yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman arviointityökalu, jota 

käytetään asiakastietojärjestelmässämme DomaCaressa. Työkalu mittaa toimintaa ja 

työskentelyn etenemistä. Tavoitteena on, että jokaiselle asiakkaalle asetetaan työkalun 

sisälle yksilölliset tavoitteet sekä niitä kohti ohjaavat työskentelytavat ja keinot. 

Työskentelyn etenemistä arvioidaan ennalta määritellyin arviointivälein. Arviointiväli 
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määritellään asiakkaan tilanteen mukaan, vähintään puoli vuosittain. Olennaista on, että 

asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus osallistua niin työskentelyn sisällön ja keinojen 

pohtimiseen kuin arviointien tekemiseen. 

 

Arviointityökalun tavoitteena on: 

- Tuoda toiminnan tavoitteellisuutta ja tavoitteiden auki kirjaamista läpinäkyväksi 

- Pyrkiä lisäämään vuorovaikutuksellista keskustelua asiakkaan kanssa siten, että 

tavoitteita, keinoja ja ajatuksia saadaan esille 

- Asiakasta osallistetaan oman tilanteen arviointiin 

- Tavoitteellinen ja vuorovaikutuksellinen keskustelu asiakkaan kanssa lisääntyy 

- Yksittäisen asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman arviointia tarkistetaan 

säännöllisesti 

5 Kehittäminen 
 

Vuonna 2023-2024 tavoitteenamme on luoda, kehittää ja jalkauttaa yhtenäisiä 

käytäntöjä seuraavilla osa-alueilla 

- Omavalvontaohjelman ja -käytäntöjen jalkautus 

- RAI-mittarin käytön laajentaminen lastensuojelupalveluihin 

- Poikkeamajärjestelmä Gurufield on otettu kaikilla toimialoillamme käyttöön 

loppuvuodesta 2022. Jatkamme järjestelmän jalkautusta ja laajennamme 

käyttöönottoa kouluttamalla henkilöstöä, laajentamalla ilmoitettavien havaintojen 

tyyppejä, ja ottamalla järjestelmää käyttöön tulevaisuudessa myös itsearviointien 

ja riskien arviointien tekemiseen. 

- Kirjaamisen käytännöt 

6 Viestintä 
Hyvinvaikuttaminen on strategiamme ytimessä.  Hyvinvaikuttaminen on aktiivista 

toimintaa ja pitää sisällään myös vaikuttavuuden, joka muistuttaa laadusta ja sen 

todentamisesta. Humanan viestintä perustuu luottamukselle, jota rakennamme 

läpinäkyvyyden, dialogin ja avarakatseisuuden sekä vaikuttavuuden ja laadun avulla.  

 

Tärkeimpiä viestintäkanaviamme ovat muun muassa intranet myHumana, sähköposti, 

Teams-sovellus, ulkoiset humana.fi-sivut sekä sosiaalisen median kanavat. 

 

https://humanasve.sharepoint.com/sites/HumFiYhteinen/SitePages/Hyvinvaikuttamisen-strategia.aspx
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Vastuullisuusraportti 
 
Humana-konserni julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin samanaikaisesti 

vuosikertomuksen kanssa. Humana Suomi on lisäksi kehittämässä omaa 

vaikuttavuusraporttiaan, joka julkaistaan ensimmäisen kerran vuonna 2024. 
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