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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 
Palveluntuottaja 
 
 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 1929519-5 
 

 
Kunnan nimi: Pöytyä 
 
 

Toimintayksikön nimi 
Taitokoti 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Pöytyän kunta, Turuntie 639  21870 Riihikoski 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 18 
Autettu asuminen 
 

Toimintayksikön katuosoite 
Koskitie 6 
 

Postinumero 
21870 
 

Postitoimipaikka 
Riihikoski 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Tuula Jussilainen 
 

Puhelin 
050 544 02 91 
 

Sähköposti 
tuula.jussilaineno@poytya.fi 

 

 
 
 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 
Toiminta-ajatus 
 

Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus ilmaisee, 
kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-, 
vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädöksiin. 
 
Mikä on yksikön toiminta-ajatus?  
 
Taitokoti tarjoaa ympärivuorokautista asumista, kodinomaisissa olosuhteissa, ensisijaisesti pöytyäläisille kehitysvammaisille 
henkilöille. 
Otamme huomioon asukkaan yksilölliset toiveet ja tavat, kannustaen häntä elämään omannäköistään elämää, hänen itsemää-
räämisoikeuttaan kunnioittaen. 
Itsemääräämisoikeuteen liittyen muistamme, että positiiviset riskit kuuluvat elämään, emme ”ylisuojele”. Kaikessa toiminnas-
samme otamme kuitenkin huomioon asiakkaan turvallisuuden. 
Työskentelemme kuntouttavaa työotetta noudattaen.  
Tuemme asukkaita uusien ja vanhojen ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.  
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Arvot liittyvät läheisesti työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia 
käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Yksikön arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien 
asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne. 
 
Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa yksikössä. Toimintaperi-
aatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintape-
riaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaami-
sessa. 
 
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 
Työssämme Taitokodissa noudatamme työtämme ohjaavia lakeja ja säädöksiä. 
Toimintamme keskeisiä arvoja ja toimintaperiaatteita ovat: normaalius, osallisuus, vuorovaikutus, aikuisuus ja itsemääräämis-
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oikeus. 
Vuorovaikutusta ja toimintakykyä tukien ja motivoiden pyrimme parantamaan asukkaan selviytymistä ja elämään oman näköis-
tään aikuisen ihmisen elämää vapauksineen ja vastuineen.  
Kannustamme asukkaita osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan (käymään mm. kirjastossa, äänestämässä , kan-
salaisopiston jumpassa ym.). 
Henkilökunnan osalta korostamme ammattitaidon ylläpitämistä, vastuuta omista toimistaan ja ammatillisuutta.  

 

 

 3 RISKINHALLINTA (4.1.3) 
 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia arvioidaan monipuolisesti asi-
akkaan saaman palvelun näkökulmasta. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikea-
käyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskin-
hallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän 
omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia? 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle 
asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta 
epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysoin-
ti, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvon-
nan osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 

 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi 
tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskin-
hallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvon-
tasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, ky-
kyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri 
ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteut-
tamiseen ja kehittämiseen. 
 

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 
- Riskienhallinnan toimenpidesuunnitelma 
- Haipro (laatupoikkeamien ilmoitus ja käsittely) 
- Pöytyän kunnan valmiussuunnitelma 
- Pelastussuunnitelma 
- Pöytyän kunnan tietoturvapolitiikka 
- Riskien arviointi työpaikalla-kirja 
- Poistumisharjoitussuunnitelma 
- Henkilöstöturvallisuus 
- Tietoturvaohje  
- Lääkehoitosuunnitelma 
- Omavalvontasuunnitelma 
- Työsuojelun toimintaohje                                     
- Huoli-ilmoitus lomake asiakkaaseen kohdistuvasta kaltoinkohtelusta 

- Potilasturvallisuussuunnitelma  
- Turvallisuusselvitys (aluepelastuslaitos) 
- Perehdytys ohjeet 
- Toimintaohje asukkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvistä toimista 

- Hygieniaohje 
- Tietosuojaohje 
- Kirjaamisohje asiakastietoihin 
 

 
Riskien tunnistaminen 
 

Työyksikössä toimintaa voivat vaarantaa sisäiset ja ulkoiset, sekä ympäristöstä, erilaisista koneista ja laitteista että henkilöistä 
aiheutuvat uhkatekijät.  
Turvallisuusselvitys on laadittu pelastuslakien ohjeiden ja aikataulun mukaan. 
Työyksikössä on käytössä riskien arviointikaavake, jossa on tunnistettu riskit ja niiden vaatimat toimenpiteet ja suunnitelmat. 
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Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 
Havainnoista tulee ilmoittaa esimiehelle mahdollisimman pian. 
Haipro –raportointijärjestelmään kirjataan lääkehoitoon, tiedonkulkuun, kirjaamiseen ,aseptiikkaan, tapaturmiin ja väkivaltaan 
liittyvät läheltä - piti ja haittatapahtumat (laadunpoikkeamat). 
Manager- järjestelmään ilmoitetaan esim. hiekoituksen tarve, valojen vilkkuminen ym. tekniseen toimeen liittyvä. 
Huoli-ilmoitus asiakkaaseen kohdistuvasta kaltoin kohtelusta. 
Henkilöstöä koskevat  vaara- ja väkivaltatilanteet ilmoituslomake. 
 

 
Riskien käsitteleminen 

 
Haitta tapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallin-
nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattami-
nen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa 
omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan 
korvausten hakemisesta. Huoli-ilmoitus asiakkaan kaltoin kohtelusta viedään esimiehen lisäksi perusturvajohtajan käsiteltä-
väksi jonka jälkeen ryhdytään asian vaatimiin toimenpiteisiin.  
 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 
 
Asia saatetaan välittömästi esimiehen tietoon suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. 
Asioista keskustellaan henkilöstöpalaverissa ja tarvittaessa päivittäisissä raportoinneissa 
Laadunpoikkeamat ilmoitetaan Haipro- järjestelmään, tieto kirjauksesta siirtyy käsittelijälle eli lähiesimiehelle.  
Raportit kirjauksista käsitellään tiimissä ja raportin uusintakäsittely/vaikuttavuuden arviointi on 1kk kuluttua. Dokumentointi 
tehdään ryhmäpalaverin muistioon ja LifeCare järjestelmään. 
 

Korjaavat toimenpiteet 

 
Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla 
estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kaut-
ta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 
 
Haipro- järjestelmästä saadut raportit käsitellään työyksikössä ryhmäpalaverissa ja toistuvien vaaratilanteiden poistamiseksi 
tehdään korjaava suunnitelma, jonka toteutumista seurataan kuukausittaisessa raportoinnin arvioinnissa. 
 
Huoli-ilmoituksen johdosta ryhdytään välittömästi asian vaatimiin toimenpiteisiin. 
Tapahtuneiden poikkeamien pohjalta mietitään miten jatkossa haittatapahtumat voidaan ennaltaehkäistä. 
 
Vaaratilanteita pyritään ennakoimaan ja ehkäisemään koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Koulutuksissa panostetaan omaval-
vontaan, työergonomiaan ja riskien minimoimiseen. Palo- ja pelastus-, turvallisuus- sekä lääke- ja ensiapukoulutuksiin osallis-
tutaan säännöllisesti. Riskejä tunnistetaan riskiarvioinnin sekä haipro-ilmoitusten avulla.  
 

Muutoksista tiedottaminen 

 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun-
nalle ja muille yhteistyötahoille? 
Korvaavista toimenpiteistä tehdään suunnitelma ryhmäpalaverissa, joka kirjataan joko palaverimuistioon tai erilliseen suunni-
telmaan. Mikäli muutokset toimintaan pitää tehdä välittömästi, niistä tiedotetaan päivittäisraportoinnilla. 
 

 
4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi 
olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
 
Omavalvonnan suunnittelussa on ollut välillisesti mukana koko henkilökunta. Suunnitelmaan on kerätty jo käytössä olleita tieto-
ja ja käytänteitä sekä hoitajien/ohjaajien luomia toimintatapoja. 
Suunnitelma on osana yksikön perehdyttämissuunnitelmaa. 
Omavalvonnasta vastaavat nimetyt hoitajat ottavat vastaan mielipiteitä ja ehdotuksia omavalvonnan suunnittelusta ja toteutta-
misesta. 
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Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 
Aila Simpanen, lähihoitaja , Taitokoti p. 010 504 8345 
Lassi Ranne, lähihoitaja,  Siksakki p. 0400 496 022 
Tuula Jussilainen, vastaava ohjaaja  p. 050 5440291 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 

Vastuuhenkilöt päivittävät omavalvontasuunnitelman kerran vuodessa tai tarvittaessa, seuranta puolivuosittain. 
Omavalvontaan liittyvistä asioista keskustellaan ryhmäpalavereissa, kehittämispäivänä ja aina tarvittaessa. 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja omaval-
vonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 
 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 
Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä Taitokodin ilmoitustaululla. 
 

 

 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

4.2.1 Palvelutarpeen arviointi 

 
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa 
kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvit-
tämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdolli-
suudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kogni-
tiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät 
riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 
Palvelupäätöksen tekee sosiaalityön johtaja. Asukkaalle tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma kuukauden kuluessa palvelun 
alkamisesta, käytössä on  toimintakyvyn mittari Toimi. Tarvittaessa  tehdään Frat/laaja kaatumisriskin arviointi 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
 
Asiakas osallistuu aina itseään koskevan hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon ja että hän voi aidosti vaikuttaa itseään kos-
keviin asioihin. Täysi-ikäisen asiakkaan suostumuksella myös lähiomainen voi olla mukana laatimassa suunnitelmaa. Jos 
asiakas ei itse ymmärrä asian merkitystä, hänen tahtoaan selvitetään yhteistyössä asiakkaan laillisen edustajan, omaisen tai 
muun läheisen kanssa. Jos asiakkaan tahtoa ei voida selvittää, arvioidaan tilanne hänen etunsa kannalta.  

 

 

4.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suunni-
telmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. 
Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua asiakas/palvelusuunnitelmaa ja 
jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 
 
Miten palvelusuunnitelman toteutuminen asiakkaan palvelussa/hoidossa varmistetaan, on omavalvonnan keskeisiä sovittavia 
asioita.  

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 
Palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään n. 1kk palvelun alkamisesta. Erillinen palvelusuunnitelmapohja löytyy tietokoneelta.. 
Asukas ja hänen niin halutessaan, omainen ovat mukana suunnitelman laatimisessa. Asukkaalle nimetty omahoitaja vastaa 
suunnitelman teosta ja toteutuksesta yhteistyössä asukkaan ja hänen läheisensä kanssa.  
Mukana voi olla myös esim. sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti tai muu asiantuntija.  Palvelu- ja hoitosuunnitelma päivitetään 
vuoden välein tai tarvittaessa, lisäksi omahoitaja arvioi puolen vuoden välein suunnitelman toteutumista.  

 
Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista seurataan suhteessa potilastietojärjestelmän kirjauksiin, joiden tavoitteena on peila-
ta toiminnan toteutumista suhteessa hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Omahoitaja vastaa asiakkaan suunnitelman ajantasaisuu-
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desta sekä säännöllisestä toteutumisen arvioinnista vähintään puolivuosittain.  
 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
 
Ryhmäpalaverissa kerran kuussa on aina esillä tulevat palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiset. Nämä kirjataan ylös palaveri-
muistioon, josta myös ei-paikalla olijat ne näkevät. 
Voimassa olevat palvelu- ja hoitosuunnitelmat ovat asukkaan kurvan välissä nähtävillä hoitohenkilökunnalle. 
 

4.2.1 Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30.5 §) 

 
Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tehdään tarvittaessa erillinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka täydentää las-
tensuojelulain 30 §:n mukaista asiakassuunnitelmaa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan lapsen laitoksessa tarvitse-
man hoidon ja huollon sisältöä, ottaen huomioon, mitä asiakassuunnitelmassa on määritelty sijaishuollon tarkoituksesta ja sen 
tavoitteesta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma täydentää asiakassuunnitelmaa ja tukee laitoksessa järjestettävän tosiasiallisen 
hoidon ja huolenpidon järjestämistä. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on annettava tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaali-
työntekijälle sekä lapsen huoltajille. 
 

Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 

- Asumispalvelut yli 18- vuotiaille 
 

4.2.2 Asiakkaan kohtelu 

 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemat-
tomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen 
vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon 
palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumis-
taan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse 
omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 
 
Taitokodissa asukkailla on oma huoneensa vessoineen ja suihkuineen, oven saa halutessaan lukkoon. Halutessaan asukas 
voi viettää vapaa- aikansa huoneessaan, mihinkään toimintaan ei tarvitse vastoin tahtoa osallistua. Asukasta pyydetään yhtei-
seen toimintaan mukaan, koska haluamme tukea vuorovaikutusta, mutta tämän omaa valintaa kunnioitetaan. Pyrimme kannus-
tamaan ja motivoimaan asukasta harrastamaan ja osallistumaan, mutta päätös on aina asukkaan.  
Arjen rutiineista, kuten siivous ja peseytyminen, muistutamme myös. Viikonloppuisin esim. aamupalalle tulo on vapaaehtoista 
ja ajankohta joustava. Viikolla asukkaan työn alkaminen määrittelee myös aamupalan ajankohdan (kotipäivää viettävillä ja 
eläkkeellä olevilla rytmi voi olla eri). 
 
Asukkaiden kanssa on laadittu ”Minun päiväni” tai ” Minun suunnitelmani ”- vihkoset, joissa kerrotaan hänen omista toiveista ja 
suunnitelmista. Näissä tulee esille asukkaiden toiveita esim. arjen askareiden suhteen, harrastuksista, ystävyyssuhteista jne. 
 
Kerromme asukkaalle häntä koskevat asiat, esim. lääkärissäkäynnit, ja hänet otetaan mukaan ja tuetaan itsenäiseen  päätök-
sentekoon. Kerromme myös asukkaalle vastuusta, joka liittyy hänen tekemiinsä päätöksiin. Asukkaalla on oikeus tutustua 
kaikkeen häntä koskevaan dokumentointiin. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 

 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtai-
sesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Jos rajoitustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan, on niille oltava laissa 
säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden 
henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset 
kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henki-
lön ihmisarvoa kunnioittaen. Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset sään-
nökset lastensuojelulaissa. 
 
Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta hoitavan lääkärin että omaisten ja 
läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös 
asiakastietoihin. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 
Rajoittamistoimenpiteellä puututaan aina asukkaan perusoikeuksiin ja sen vuoksi niiden käyttö on poikkeuksellista ja viime-
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sijaista toimintaa. Toimenpiteestä on aina valittava vähiten perusoikeuksiin kajoava keino ja se on lopettettava välittömästi kun 
tarve ei ole enää välttämätön. Yleisen käytännön, lainsäädännön ja eettisten periaatteiden mukaan henkilön rajoittaminen on 
oikeutettua silloin, kun hän käytöksellään selkeästi vaarantaa omat tai toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden tai vakavasti 
vahingoittaa omaisuutta eikä henkilön tilanteen hallitsemiseksi ole olemassa muita keinoja kuin rajoittaminen. 
 
Asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja muiden perusoikeuksien rajoittamista voidaan käyttää vain, jos asiakkaalla ei ole kykyä 
päättää omasta hoidostaan tai ymmärtää tekojensa seurauksia ja tämän johdosta hän käytöksellään uhkaa ja vaarantaa vaka-
vasti omaa tai muiden terveyttä ja turvallisuutta. Jos asiakas kykenee päättämään hoidostaan ja ymmärtämään tekojensa seu-
raukset, on hänellä oikeus tehdä omaa terveyttään riskeeraaviakin ratkaisuja. Rajoitteiden käyttö voi olla tarpeen myös jos sillä 
pystytään ennaltaehkäisemään merkittävä vahinko omaisuudelle.  
 
Henkilökunnan tulee aina toiminnassaan arvioida ja pyrkiä ennaltaehkäisemään tilanteita, joissa rajoitteiden käyttöä voitaisiin 
joutua käyttämään. Edellytyksenä rajoitteiden käytölle on aina, että muita keinoja on kokeiltu ja niiden käyttö on todettu riittä-
mättömäksi tai muita henkilön/tilanteen suojaamiseksi käytettäviä keinoja ei ole käytettävissä. 
 
Jos rajoittaviin toimenpiteisiin joudutaan, on niitä toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti 
henkilön ihmisarvoa kunnioittaen ja vain lyhin mahdollinen tarvittava aika. Jos rajoittaviin toimenpiteisiin kaikista keinoista huo-
limatta joudutaan turvautumaan, tulee päätöksen olla hoitavan lääkärin arvioima ja laatima. Asiakirjoihin tehdään kirjaukset 
rajoitustoimenpiteiden perusteista, käytetystä rajoittamistoimenpiteestä sekä sen kestosta. Rajoittamistoimenpiteen lääkärin 
kirjaama lupa on aina määräaikainen ja sen tarvetta tulee arvioida säännöllisesti, vähintään 3kk välein.  
 
Hoitohenkilöstö vastaa päätöksen jälkeen välineiden asianmukaisesta käytöstä, käyttöohjeiden noudattamisesta, asiakkaan 
riittävästä valvonnasta sekä uusien työntekijöiden perehdyttämisestä asian suhteen.  
 
Mikäli rajoitteita asetetaan, ne kirjataan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan ja niistä keskustellaan asukkaan sekä hänen omaisensa 
kanssa. Ennalta tiedossa oleviin rajoitteisiin hankitaan viranhaltijan lupa (esim. hygieniahaalari tai haaravyö). Mikäli rajoitteita 
joudutaan asettamaan, ne puretaan mahdollisimman pian. 
Fyysinen rajoittaminen Taitokodissa on erittäin harvinaista, lähinnä ne voivat liittyä johonkin äkilliseen yllättävään väkivalta tai 
uhkatilanteeseen jossa on toisen henkilön tai hänen itsensä terveys tai turvallisuus uhattuna. Rajoite kirjataan aina potilastieto-
järjestelmään ja rajoittamisen tehnyt henkilöstö kirjoittaa raportin tapahtuneesta lähiesimiehelle, joka toimittaa sen perusturva-
johtajalle. 
 
Rajoittavia toimenpiteitä asuntolassa ovat: 

- Ovien automaattinen lukitusjärjestelmä, ovet lukkiutuvat klo 21.30. Asukkaat, jotka ovat pidempään kylässä, harras-
tuksissa, pääsevät sisään joko omalla avaimellaan tai ovikelloa soittamalla. 

- Asukkaiden lääkkeet säilytetään lukkojen takana (yhtä asukasta lukuun ottamatta, joka huolehtii itse lääkkeensä.) 
- Lääkärin suosittelemat ruokarajoitteet kuten keliakia, hyla, laktoositon, maidoton. 
- Alkoholin käyttö rajoittuu omaan huoneeseen. 
- Rahankäyttöä valvotaan edunvalvojan tai omaisen kanssa sovitulla tavalla. 

 
Rajoittamistoimenpiteiden linjauksista keskustellaan ryhmäpalavereissa. Tavoitteena on, että asukkaan arki on turvallista. 
Mahdollisen rajoittamistoimenpiteen aikana ja sen jälkeen asukkaan kanssa keskustellaan tapahtuneesta ja ohjataan häntä 
toimimaan niin, ettei häntä tarvitsisi rajoittaa pakotteilla ja rajoituksilla. 
 
Menettelytapaohjeet on laadittu. 

 
Pohdittavaksi: 
- Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta (rutiininomaiset käytännöt, 
vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.) 
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekijöiden perehty-
mistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeustur-
vaa. 
 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

 
Asiakkaan epäasiallinen tai loukkaava kohtelu on kielletty. Tapahtumat käsitellään aina työyksikössä. Asiakkaan epäasiallista 
kohtelua voivat olla esim. tietoiset virheet lääkehoidossa, henkilökunnan toimesta tapahtuva epäasiallinen käsittely ja puhuttelu 
tai toisen asukkaan taholta tapahtuva väkivallan uhka sekä tiedonvälitykseen liittyvät seikat. Jokainen on velvollinen 
puuttumaan tilanteeseen havaitessaan epäasiallista kohtelua tai työtehtävien laiminlyöntiä. Havainnot epäasiallisesta 
kohtelusta tai työtehtävien laiminlyönnistä tulee viivytyksettä kertoa yksikön esimiehelle. Kaikki yllä mainitut tilanteet käsitellään 
aina myös perusturvajohtajan kanssa. Korjaustoimenpiteet määritellään ja näiden toteutuksesta vastaa yksikön esimies. 

 
Lääkepoikkeamista tehdään aina sähköinen ilmoitus Haipro-ohjelmaan ja poikkeamat käsitellään työyksikössä. Mikäli 
epäasiallinen tai loukkaava kohtelu yksilöityy tiettyyn hoitajaan käsitellään asia hänen kanssaan ja tarvittaessa ryhdytään 
työnjohdollisiin toimenpiteisiin.   

 
Kaltoinkohteluun liittyvistä asioista keskustellaan asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheisten kanssa sekä tiedotetaan heitä 
mahdollisuudesta valitusmenettelyyn. Asukkaalla tai tarvittaessa omaisella on mahdollisuus tehdä kaltoinkohtelusta muistutus 
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ensisjaisesti toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelun viranomaiselle. 
Tarvittaessa asukasta ohjeistetaan ja autetaan saamaan apua valituksen laatimisessa (esim. sosiaaliasiamies).  

 
Jos väkivallan uhkaa aiheuttaa toinen asukas, pyritään ennaltaehkäisemään tilanteen kehittyminen sekä huolehditaan 
turvallisuusseikoista tilanteen vaatimalla tavalla. Jokainen työntekijä on vastuussa siitä, että välittää asiakkaan hoitoon tai 
vointiin liittyvän tiedon eteenpäin työyhteisössä.  
 
 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista 
kohtelua havaitaan?  
 
Asiallinen kohtelu varmistetaan noudattamalla Taitokodin arvoja, eettisiä toimintatapoja - ja periaatteita. 
Henkilökunnan koulutus pidetään ajan tasalla mm. itsemääräämisoikeuskoulutuksin. 
Mikäli epäasiallista kohtelua havaitaan, siitä ilmoitetaan lähiesimiehelle, joka keskustelee osapuolien kanssa ja tekee tarvitta-
essa henkilöstöhallinnollisia toimenpiteitä. Käytössä on myös huoli-ilmoituslomake, joka täytetään mikäli havaitsee asiakkaan 
kaltoinkohtelua, lomake toimitetaan esimiehen lisäksi perusturvajohtajalle jonka jälkeen ryhdytään asian vaatimiin toimenpitei-
siin. 
 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, 
haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 
Asiasta keskustellaan asianosaisten henkilöiden kanssa. 
Asukasta/omaista neuvotaan tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Muistutus ohjataan perusturvajohtajalle, joka tekee muis-
tutukseen kirjallisen vastineen. 
Muistutuksesta tehty asia käsitellään yksikön henkilöstöpalaverissa. 
Muistutusmenettelystä on ohje. 
 

4.2.3 Asiakkaan osallisuus 

 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laa-
dun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja 
asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 

Palautteen kerääminen 

 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakaspa-
lautetta kerätään? 
 
Asiakaspalautetta kerätään asiakastyytyväisyyskyselynä kerran vuodessa sekä omaistyytyväisyyskyselynä joka toinen vuosi. 
Taitokodissa on palautelaatikko, johon asukkaat voivat jättää palautetta. Palautetta varten on myös oma kaavake, jonka asu-
kas/omainen voi täyttää ja palauttaa henkilökunnalle. Suullista palautetta saamme jatkuvasti asukastyössä. Palautteen saanut 
työntekijä kirjaa sen ryhmäasialistaan 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 
Tyytyväisyyskyselyjen koosteet käsitellään ryhmäpalaverissa ja tulosten perusteella tehdään kehittämissuunnitelma.  Kehittä-
missuunnitelmassa on kuvaus kehittämiskohteista, aikataulu, vastuuhenkilö ja arviointi. Tulokset ovat näkyvillä toimintayksi-
kössä.  Palautteet käsitellään ryhmäpalaverissa ja mikäli on tarvetta, tehdään toimintaan tarvittavat muutokset. 
 

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva 

 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on 
kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät 
päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättö-
mällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi 
tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja 
annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.  

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 

              Perusturvajohtaja Eveliina Kiiski Turuntie 639, 21870 Riihikoski 
 

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
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              Merikratos sosiaalipalvelut Oy 
              Maija-Kaisa Sointula   p. 050 3415244 ( ti-to klo 10-13) 
               
 

 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 
Asiat käsitellään yksikön henkilöstöpalaverissa, tehdään mahdolliset muutokset/suunnitelmat asian kehittämiseksi. 
 

c) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 
             Kohtuullisessa ajassa,  (kts. muistutusmenettely). 
 

 
6  PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
 

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen 
Asukas on mukana kaikessa omaa elämäänsä koskevassa päätöksen teossa. Häntä kannustetaan ja motivoidaan osallistu-
maan erilaisiin toimintoihin niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin.  
 

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 
- 
 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuk-
seen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 
Palvelusuunnitelmaa ja sen toteutumista tarkastelemalla. Potilastietojärjestelmä Life Careen kirjataan asukkaasta joka päivä , 
näiden avulla myös tarkastellaan tavoitteita. Palvelusuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa, omahoitaja arvioi 
palvelusuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista puolen vuoden välein. 
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4.3.2 Ravitsemus 

 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 
 
Ruokailujen väli ei saa olla yli 11 tuntia. Säännölliset punnitukset. Erityisruokavalioiden noudattaminen. 
 

4.3.3 Hygieniakäytännöt 

 
Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset 
hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta 
huolehtimisen lisäksi infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt 
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 
Taitokodissa on kaksi kertaa viikossa lämpiävät saunat, joihin halukkaat voivat mennä. Suihkussa omassa huoneessa on 
mahdollisuus halutessaan käydä koska vain. Huonokuntoisemmat ja paljon apua tarvitsevat asukkaat pääsevät sau-
naan/suihkuun vähintään kaksi kertaa viikossa, lisänä mahdolliset aamu/iltapesut. 
Taitokodissa on käytössä käsidesit, joiden käytöstä muistutetaan. Keittiöissä on käsihygienian käytöstä muistuttavat kuvatau-
lut. 
Epidemiatilanteissa, kuten vatsatauti, ulko-oviin laitetaan epidemiasta kertova lappu, jossa pyydetään välttämään vierailuja. 
Huolehditaan yleisestä siisteydestä ja hygieniasta, jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on voimassa oleva hygieniapassi. 
Infektioiden ehkäisystä on ohje. 
Hygieniavastaavat ovat Irina Kulpina ja Sanna Simpanen. 
Yksikössä käy tarvittaessa TYKS:n hygieniahoitaja. 
Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje. 
 

4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito 

 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden suun terveyden-
hoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuole-
mantapauksen varalta. 
 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkil-
listä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

 
Henkilökunta seuraa  asukkaiden terveydentilaa jatkuvasti, myös mahdollisen lääkityksen vaikuttavuutta. 
Asukkaat käyttävät terveyskeskuksen palveluita, myös hammashoitaja- ja lääkäripalveluita. Heillä on myös mahdollisuus halu-
tessaan käydä yksityislääkärillä. Erityishuoltopiirin neuvolapalvelut ovat asukkaiden saatavilla yksilöllisen harkinnan mukaan. 
Lääkärikäynteihin on toimintaohjeet. 
Exitus-ohjeet ovat olemassa. 

 
 
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?  
 
Henkilökunta seuraa asukkaiden vointia säännöllisesti mm. erilaisen mittauksin, kuten RR ja VS , painot.  Lisäksi asukkaat  
käyvät vuosilaboratorioissa – ja tarkastuksissa.  Huolehditaan terveellisestä ravinnosta, liikunnasta . 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
Henkilökunta huolehtii, tarvittaessa ottaa yhteyttä terveyskeskuksen sairaanhoitajaan/lääkäriin, tai yksityislääkäriin. 
 

4.3.5 Lääkehoito 

 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen 
lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vä-
himmäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että 
julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö. 
 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti, jotta se olisi ajantasainen ( vastaavana henkilönä on Riihikoti-palvelukeskuksen 
sairaanhoitaja Sanna Maanpää, p. 040 820 3169).  
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 Lääkelistaan tekee päivitykset terveyskeskuksen lääkäri (myös yksityislääkärin määräämät lääkkeet). 
Jokainen hoitaja antaa lääkehoidon näytön ja suorittaa LOVE- verkkokurssin lääkehoidon toteuttamisesta ja lääkelaskuista 
viiden vuoden välin, tämän jälkeen terveyskeskuksen johtava lääkäri myöntää lääkeluvat. 
 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
Riihikoti- palvelukeskuksen vastaava sairaanhoitaja terveyskeskuksen lääkäri, yksityislääkärit. 
 

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiakkaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat 
osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Myös lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuk-
sen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpei-
taan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 
 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunanta-
jien kanssa toteutetaan? 
Hoitajan lähete, kirjaukset LifeCareen, puhelin konsultaatiot. 
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati-
muksia? 

- 
 

 
7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 
Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja 
pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön 
perusteella. Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomais-
ten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuus-
suunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmis-
taa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta hen-
kilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehti-
maan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemi-
seen. 

 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakasturvalli-
suudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 
 
Käytössä olevat laitteet ja tarvikkeet pidetään toimintakunnossa. Kuntoa ja toimivuutta seurataan, puutteista ja epäkohdista 
raportoidaan talonmiehelle tai lähiesimiehelle. 
Taitokodissa on asukashuoneissa potilaskutsujärjestelmä, myös saunojen pesuhuoneissa on hälytin, tarvittaessa asukkaan on 
mahdollisuus saada turvaranneke. 
Ulko-ovet ovat yöaikaan lukittuna ja ne hälyttävät, mikäli joku lähtee ulos. 
Taitokodissa on myös sprinklerijärjestelmä sekä automaattinen palohälytys, jonka toimivuuden talonmies tarkistaa kuukausit-
tain. 
Ilmastointijärjestelmää huoltaa kunnan tekninen toimi. 
Terveydenhuoltoviranomaisten kanssa tehdään tarvittaessa yhteistyötä, saadaan opastusta ja ohjausta. 
Palo- ja pelastusviranomaiset järjestävät mm. sammutuskoulutusta ja poistumisharjoituksia. 
 
 



 

13 

4.4.1 Henkilöstö 

 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö, kuten esimerkiksi yksityisessä päivähoidos-
sa varhaiskasvatuslaki ja päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annettu laki, joka tuli voimaan 1.3.2016. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstö-
mitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaa-
lipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli 
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä 
pidettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja 
henkilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys 
varmistetaan. 
 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 
1 vastaava ohjaaja 
10 lähihoitajaa  
1 harjoittelija 
Aamussa työskentelee 2-3 hoitajaa 
Illassa työskentelee 2-3 hoitajaa 
Yössä 1 hoitaja 
 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
Hoitohenkilökunnan poissaolot sijaistetaan tilannekohtaisesti toiminnan turvallisuus, asiakasmäärä ja hoitoisuus sekä hoitotyön 
laadun varmistaminen huomioon ottaen. Sijaisten käytön periaatteissa sovelletaan äkillisten poissaolojen osalta varahenkilös-
tön käyttöä. Ulkopuolisten sijaisten käytössä käytetään tapauskohtaista harkintaa ja tarvearviota asiakasmäärän ja hoitoisuu-
teen perustuen 
 Alle kolmen päivän sijaisuuksien ollessa kyseessä, ensisijaisesti katsotaan voiko työvuorotaulukon sisällä tehdä vuorovaih-
doksia, asiakasturvallisuutta vaarantamatta. Mikäli tämä ei onnistu, käytämme koulutettuja sijaisia tai alan opiskelijoita.  
Käytämme lyhytaikaisten sijaisten hankinnassa Sarastiarekryä. Vakituisena Taitokodissa  on 1½  lähihoitajan tointa, jotka toi-
mivat varahenkilönä sijaistaen vakituisen henkilökunnan lomia ja muita pidempiä poissaoloja.  
      
 
Lähiesimiehen sijaisena toimii Aila Simpanen ja takaesimiehenä Sanna Maanpää (Riihikoti-Palvelukeskuksen vastaava sai-
raanhoitaja). 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
Lähiesimies laatii toimivat työvuorotaulukot  
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnanta-
jien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä ote-
taan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakentee-
seen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön 
työntekijöille. 
 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
 
Vakituiset työpaikat laitetaan pääsääntöisesti julkiseen hakuun, ellei toimeen valittava työntekijä ole jo tiedossa. 
Kaikkien koulutettujen työntekijöiden kelpoisuus tarkistetaan JulkiTerhikistä / Suosikista ennen työsuhteen alkamista ja kerran 
vuodessa. Tarkistusmerkintä tehdään lomakkeelle, joka on verkkoasemalla. 
Kv-palveluissa uusilta vakituisilta työntekijöiltä pyydetään nähtäväksi rikosrekisteriote.  
 
 

 
 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 

- 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä oma-
valvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen 
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ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työ-
hön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työnteki-
jöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täyden-
nyskouluttautuminen. 
 
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkohdas-
ta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on laadit-
tava toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen hen-
kilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 
 
Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen 
tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskinhallinnan prosessissa 
epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omavalvon-
nan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan 
tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttami-
seen.  
Taitokodissa on perehdytysohjelma ja perehdytyksen tarkistuslomake. Perehdytys arvioidaan kyselylomakkeella n. 1kk työnte-
kijän tai opiskelijan saapumisesta. 
Lääkehuollosta on oma perehdytysohjelmansa. 
 
Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty ja 
miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (kat-
so riskinhallinta) 
. 
b) Ohjeet muistutuksen tekoon löytyvät verkkoasemalta. 
 

c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 
 
Taitokodissa on henkilöstön koulutussuunnitelma, tämän toteutumista seurataan Ess-ohjelmasta.  
Osaamiskartoitus tehdään kahden vuoden välein, kehittämiskeskustelut vuosittain, näistä lähiesimies pystyy nostamaan esille 
mahdolliset koulutustarpeet. 
 

4.4.2 Toimitilat 

 
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Suunnitelmassa 
kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai 
miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vie-
railut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.  
 
Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi: 
 
- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät? 
- Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa. 
 

Tilojen käytön periaatteet 
 
Taitokoti on jaettu kolmeen eri tiimiin: Tupasvilla, Villakko ja Niittyvilla . 
Jokaisella puolella on käytössään oma keittiö ja olohuone. Niittyvillassa ja Tupasvillassa ovat yhteiskäytössä olevat saunat ja 
isot pesu- ja pukeutumishuoneet. Villakossa on kaksi isoa varastoa, jotka ovat asukkaiden käyttöön. Täällä on lisäksi liinavaa-
tevarasto, lähiesimiehen huone, vierasvessa ja siivouskomero. 
Niittyvillassa on huuhteluhuone, lääkkeenjakohuone ja henkilökunnan pukuhuone. 
Tupasvillassa on toimisto, varastohuone ja siivoojan käytössä oleva siivouskomero, henkilökunnan pukuhuone. 
Asukkaat voivat viettää aikaansa yhdessä sekä Taitokodin olohuoneissa, että pihapiirissä. 
 
Jokaisella asukkaalla on käytössään oma huone, noin 25 neliötä, sisältäen vessan ja suihkun. Huoneet ovat lukittavia, asuk-
kaalla ja henkilökunnalla on avain huoneeseen. Asukas saa kalustaa huoneen haluamallaan tavalla, omilla tavaroillaan ja huo-
nekaluillaan. 
Asukas maksaa vuokraa huoneestaan, sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen hänen poissa ollessaan.  
Omaisella on mahdollisuus niin halutessaan yöpyä  ja vierailla asukkaan luona milloin vain. 
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Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 
Siistijä käy neljä kertaa viikossa siivoamassa yleistilat. Asukkaat siivoavat omat  huoneensa joko kokonaan itse tai avustettuna. 
Liinavaatepyykki lähetetään pesulaan. Osa asukkaista pesee ohjattuna itse pyykkinsä, muiden pyykin pesee yöhoitaja. 
Muoville, pahveille/lehdille on sovitut keräys- ja kierrätysastiat asuntolanvarastossa, josta ne säännöllisin väliajoin kunnan 
suuriin keräysastioihin. 
 

4.4.3 Teknologiset ratkaisut 

 
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. 
Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia 
vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suunni-
telmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön 
ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 

 
 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmiste-
taan? 
Vuorossa olevilla hoitajilla on käytössään puhelimet, joihin hälytykset tulevat. Hälytykset kuitataan näistä puhelimista. Puheli-
mista saa myös puheyhteyden huoneisiin. 
 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 
 

Jari Eerola, lähihoitaja asuntola p. 010 504 8345 
 

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

 
Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotarvik-
keita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Tervey-
denhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmä-
nä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosointiin, 

ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai korvaamiseen. Hoitoon 
käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, 
kuulolaitteet, haavasidokset ym. vastaavat. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 
Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–26 §). Organisaation on nimettävä 
vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä noudatetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen 
nojalla annettuja säädöksiä. 
 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja 
huollon asianmukainen toteutuminen? 
 
Käytössä olevat laitteet ja tarvikkeet pidetään toimintakunnossa. Vioista ja epäkohdista raportoidaan edelleen paikkaan josta 
laite on hankittu / huoltomieheen. 
Taitokodissa  on laiterekisteri ja apuvälinerekisteri. 
 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset? 
 

Verkkoasemalla on Valviran ohjeistus asiaa kokien sekä Käyttäjän vaaratilanne ilmoituslomake. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 
Jari Eerola, lähihoitaja asuntolassa p. 010 504 8345 
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8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5) 
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä 
edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Rekisterinpitäjän on 
rekisteriselosteessa määriteltävä, mitä asiakasta koskevia tietoja paleluntuottaja rekisteriin tallentaa, mihin niitä käytetään ja 
minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet. Samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluvik-
si kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät 
eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapi-
dosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon 
potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön 
kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan 
eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.  
 
Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 
19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan 
omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olen-
naisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuu-
delle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään 
velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen. 
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), 
tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla 
rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja 
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 
Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tietojenkäsittelyä 
suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tie-
tojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan 
erillisiin asiakirjoihin. 
 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä 
yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 
 
Tietosuojakoulutus pitää olla suoritettuna ennen kuin voi saada henkilökohtaiset tunnukset potilastietojärjestelmä LifeCareen. 
 
 

c) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä 
ja täydennyskoulutuksesta? 

 
Tietosuojakoulutus pitää olla suoritettuna ennen kuin voi saada henkilökohtaiset tunnukset potilastietojärjestelmä LifeCareen. 
Vakituiset ja sijaiset allekirjoittavat vaitiolovelvollisuuslomakkeen. 
 
 

d) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteri-
seloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 

 
Rekisteriseloste on nähtävillä Taitokodin ilmoitustaululla. Rekisteriselosteessa on nähtävillä myös rekisteröidyn tarkastusoikeus 
ja ohjeet mm. omien tietojen saannista. 
 

e) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
f)  
Pirkko Multanen p. 040 672 2930 
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9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteutta-
misesta. 
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskin-
hallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuu-
desta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 
Panostamme asukkaan toimintakyvyn ylläpitoon erityisesti arjen kuntoutuksen keinoin. Esimerkkinä neljä asukastamme  on 
alkanut opetella itse huolehtimaan omasta pyykkihuollostaan, ohjaajien avustuksella. Myös  kaikki asukkaat osallistuvat oman 
huoneensa siivoukseen oman toimintakykynsä mukaan. 
 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 
 
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 

Pöytyä 20.8.2020   
 

Allekirjoitus 

vastaava ohjaaja Tuula Jussilainen ja perusturvajohtaja Eveliina Kiiski 
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11 LÄHTEET 
 
LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK-
SIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elä-
mä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf 

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon 
johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille: 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1 

 

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 

https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-

5606b41536a7 

 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1 

 

STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten 
asumispalveluiden laatusuositus 

https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf 

 

 

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. 
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf 

Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:  

Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 
 

Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä: 

Valviran määräys 4/2010: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-

tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus 

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html  
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: 
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 
Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon sekä 
muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 
 
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta 

http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-
4dd6a85a789b 
 
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 

http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-
960a9dc2f005 
 

 
 TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 
 
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman 
määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tuli voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuu-
det ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytän-
nössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
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.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
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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. 


