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1. JOHDANTO  
 
Omavalvonta on työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelun laatua päivittäisessä asiakastyössä. 
Määräys toimintayksikön omavalvontasuunnitelmasta on koskenut yksityisiä sosiaalipalveluja jo 1.10 2011 
lähtien (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011) ja uudessa sosiaalihuoltolaissa omavalvonta säädet-
tiin otettavaksi käyttöön myös kaikissa sosiaalihuollon palveluissa.    
 
Omavalvontasuunnitelma on toimintayksikölle laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan pal-
veluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilan-
teet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti.   

Omavalvontasuunnitelmassa mainitut liitteet löytyvät suunnitelman lopusta liitteinä.   

 

2. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja / Yksityinen palvelujentuottaja 
 
Nimi: Lapin Kuntoutus Oy 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 2466327-1 

 
 
Kunnan nimi: Rovaniemi  

Toimintayksikön nimi 
Lapin Kuntoutus Oy; Veljestupa 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Rovaniemi                                                                                                                                                                     

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
15 vuokra-asuntoa (kaksioita), jotka suunnattu palveluasumisen tarpeessa oleville sotiemme veteraa-
neille.  Asukkaiden palvelujen tarve voi vaihdella: 

 asukkaat jotka ostavat itse yksittäisiä palveluja 

 kotihoidon piirissä olevat asukkaat 

 tuetun asumisen piirissä olevat asukkaat 

 tavallisen palveluasumisen piirissä olevat asukkaat 
 

Toimintayksikön katuosoite 
Kuntotie 1 A 

Postinumero 
96400  

Postitoimipaikka 
Rovaniemi 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Johanna Tervala 

Puhelin 
045 -2368 430 

Sähköposti 
johanna.tervala@lapinkuntoutus.fi  

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa 
harjoittavat yksiköt) 
12.11.2011  

Palvelu, johon lupa on myönnetty 
Asumispalvelut /  Tukiasuminen – vanhukset  

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922
mailto:johanna.tervala@lapinkuntoutus.fi
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3. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

 

 
Toiminta-ajatus 
Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toi-
minta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa kos-
keviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-, vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys- 
ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain 

 
Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 

 
Lapin Kuntoutus Oy toimii Pohjois- Suomen alueella kuntoutuksen, hoidon ja ikäihmisten asumisen asi-
antuntija- ja palvelukeskuksena.  
Veljestupa tuottaa tuetun asumisen palveluja ikäihmisille – ensisijaisesti sotiemme veteraaneille.  
 

 
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 ta-
vasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne. 
Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa yk-
sikössä. Toimintaperiaatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatil-
lisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintaperiaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden 
selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaamisessa. 

 
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 

 
Arvot 
Toimintamme perustana ovat yhteiset arvomme: vastuullisuus, avoimuus ja asiantuntevuus  
Arvomme on aukikirjoitettu suhteessa asiakkaaseen ja yhteistyökumppaneihin. Arkityötä ohjaavat 
aukikirjoitetut arvot suhteessa asiakkaaseen  
  
Vastuullisuus 
Asiakas: Asiakkaan tarpeet ovat toimintamme lähtökohta. 
Yhteistyökumppanit: Yhteistyökumppanit voivat luottaa siihen, että toteutamme palveluja tehtyjen so-
pimusten mukaisesti. Tuotamme ja kehitämme palveluja yhteistyössä kumppaneiden kanssa osana ter-
veydenhuollon palveluketjuja. 
 
Avoimuus 
Asiakas: Luomme keskustelevan ilmapiirin, joka perustuu rehellisyyteen, läpinäkyvyyteen ja luottamuk-
seen. 
Yhteistyökumppanit: Pidämme yllä avointa vuoropuhelua yhteistyökumppaneidemme kanssa. 
 
Asiantuntijuus 
Asiakas: Jokainen asiakas tulee kuulluksi ja osallistuu kuntoutuksen toteutukseen oman tilanteensa asi-
antuntijana. Annamme moniammatillisen osaamisemme kuntoutujan käyttöön.  
Yhteistyökumppanit: Kehitämme palvelujamme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa asiakaslähtöi-
sesti, tutkittua tietoa, kokemusta ja moniammatillista osaamista hyödyntäen. 
 
 
 



 

4 

Toimintaperiaatteet 
Asiakaslupauksemme on tuottaa asiakkaiden tarpeiden mukaista asiantuntevaa, moniammatillista kun-
toutusta ja hoitoa ilolla ja ammattitaidolla. Kehitämme tuotteitamme, toimintaprosessejamme ja työta-
pojamme reagoiden nopeasti toimintaympäristön muutoksiin.  
 
Yhtiön johto vastaa tavoitteiden asettamisesta, tarkoituksenmukaisista resursseista sekä turvallisuus-
toiminnan ja toimintajärjestelmän ohjauksesta ja valvonnasta. Johto innostaa henkilöstöä toiminnan 
kehittämiseen, oma-aloitteisuuteen ja jatkuvaan parantamiseen. 

 
Henkilöstö on voimavaramme. Tuemme työkavereidemme työssäjaksamista ja edistämme työturvalli-
suutta ja työhyvinvointia. Panostamme henkilöstömme jatkuvaan koulutukseen ammattitaidon ja osaa-
misen kehittämiseksi.  
 
Toimimme lainsäädännön ja meille asetettujen lupien ja velvoitteiden mukaisesti.  
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3. RISKINHALLINTA (4.1.3) 
 

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomi-
oidaan monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, 
vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien 
virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan 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 työ-
vaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskin-
hallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai 
minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoi-
mien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omaval-
vonnan osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työn-
tekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden var-
mistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympä-
ristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia myös muulta 
henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitel-
man laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaa-
ditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden 
palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi 
ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. 
 
Riskien tunnistaminen 
Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan.  

 
Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit?   
 

Jokainen työntekijä on velvollinen toimimaan työssään saamiensa työtä ohjaavien ohjeiden mukaan ja 
niin, että ei pääse syntymään vaaratilanteita. Jos työntekijä havaitsee ohjeista poikkeavaa toimintaa 
tai vaaratilanteita hänen tulee pyrkiä korjaamaan ne tai saattaa asia tiedoksi kyseisestä toiminnasta 
vastaavalle.   
 
Ohjeistuksesta poikkeavasta toteutuksesta ja asiakasturvallisuuteen liittyvistä riskeistä kuten ”läheltä 
piti” - tilanteista, tapaturmista ja lääkevahingoista, tietoturvapoikkeamista täytetään aina myös poik-
keamailmoitus – lomake, joka toimitetaan kehittämispäällikölle sisäisessä postissa. Kehittämispääl-
likkö rekisteröi sen ja toimittaa edelleen toiminnasta vastaavalle vastattavaksi ja toimenpiteitä varten. 
 
Kiinteistöön liittyvät puutteet ilmoitetaan vikailmoituksen (IMS) kautta aina kiinteistönhuollolle.  
Asiakasturvallisuuden ylläpidosta on laadittu ihan oma toimintaohjeensa johon työntekijät on pereh-
dytetty. 
 
 
 
Liite:  Asiakasturvallisuus toimintaohje 
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Työntekijällä on lain mukaan velvollisuus viipymättä ilmoittaa, jos hän huomaa / saa tietoonsa asiak-
kaan palvelutoimintaan liittyvän selvän epäkohdan tai sen selvän uhan, tai asiakasturvallisuuteen liit-
tyvän selvän epäkohdan tai sen uhan (SHL 48 § ).   Ilmoitus tehdään suullisesti tai kirjallisesti omalle 
esimiehelle tai jos se ei ole mahdollista toimintayksikön johtajalle. Esimies vie ilmoitukset aina tie-
doksi toimitusjohtajalle. Kun työntekijä tuo esille epäkohtia tästä ei seuraa hänelle epäedullista kohte-
lua tai muita seuraamuksia (ns. vastatoimien kielto SHL 48§).  
 
Mikäli epäkohtaa ei korjata, on ilmoituksen tehneen hlön ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle: 
 puhelinvaihde: 0295 017 300 
 Virallinen asiointi ja neuvonta: kirjaamo.lappi(at)avi.fi  
 

Riskien käsitteleminen 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja ra-
portointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuotta-
jalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsit-
telyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos ta-
pahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoi-
daan korvausten hakemisesta.   

 
Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 

 
Poikkeamalomakkeet toimitetaan kehittämispäällikölle, joka toimittaa ne vastattavaksi kohteena ole-
vasta toiminnasta vastaavalle. Toiminnasta vastaava selvittää poikkeaman syytä sekä sitä miten tapah-
tuma on korjattu ja miten se voitaisiin ennaltaehkäistä/välttää.  
 
Poikkeamista kootaan kuukausittaiset koosteet, jotka julkaistaan IMS –järjestelmässä ja ne läpikäydään 
johtoryhmässä, prosessikokouksissa sekä tarvittaessa työryhmäkokouksissa.   
Potilastietojärjestelmään kirjatuista Läheltä piti- tilanteista, tapaturmista ja lääkevahingoista tuloste-
taan kuukausittain koonnit ylilääkärille ja hoitotyön- ja kuntoutuksen esimiehelle käsiteltäväksi.   
 
Muulla tavoin esille tulleet riskit, uhat ja epäkohdat käsitellään kyseisestä toiminnasta vastaavan toi-
mista ja tarvittaessa ne tuodaan johtoryhmäkäsittelyyn.   Lisäksi kaikista näistä kootaan vuositason 
koosteet ja ne läpikäydään johdon katselmustilaisuuksissa.  
 
Veljestuvalla asiakkaan palvelutoimintaan/ asiakasturvallisuuteen liittyvät epäkohdat tai niiden selvät 
uhat ilmoitetaan aina myös tilaajan yhdyshenkilöksi ilmoitetulle johtavalle viranhaltijalle palvelusta vas-
taavan esimiehen toimesta.  
 

Korjaavat toimenpiteet 
Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään kor-
jaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun 
muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisem-
miksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 

 
Miten reagoimme esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 

 
Esimies käynnistää tarvittavat toimenpiteet välittämättömästi saatuaan tiedon haittatapahtumista ja 
tarvittaessa hän vie asian johtoryhmäkäsittelyyn tai yksikön johtajalle käsiteltäväksi. 
Johto- ja prosessiryhmissä sovitut toimenpiteet kirjataan tehtävälistaan, jossa niiden etenemistä seu-
rataan.  
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Muutoksista tiedottaminen 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) 
tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 
 

 
Sisäisen tiedottamisen tärkein kanava on IMS - toimintajärjestelmä; sen viestit ja uutiset. IMS uutisissa 
tiedotetaan yleisellä tasolla kaikesta Lapin Kuntoutuksen toimintaa koskevista ajankohtaisista asioista. 
Kaikki uudet ohjeet viedään hyväksymisen jälkeen IMS –järjestelmään joka lähettää siitä automaatti-
sesti IMS-viestin kaikille työntekijöille. Lisäksi IMS – järjestelmän kautta voi lähettää myös kohdennet-
tuja viestejä yksittäiselle työntekijälle tai työntekijäryhmälle. IMS on nettipohjainen järjestelmä ja siellä 
oleva tieto on jokaisen, jolla on sinne tunnukset, luettavissa. Jokainen työntekijä on velvoitettu seuraa-
maan IMS-viestejä ja IMS-uutisia. Näin taataan ajantasaisen ja yhtäaikainen viestintä.  IMS tunnukset 
annetaan vakituisille työntekijöille sekä pidempiaikaisille sijaisille.  
Myös säännöllisissä ammattiryhmien kokouksissa läpikäydään työhön liittyviä asioita (muutokset työs-
kentelyssä/uudet ohjeet/ esille tulleet riskit) ja niistä laaditaan muistiot, jotka tallennetaan IMS:iin tai 
Y:asemalle niin kuin on sovittu. 
 
Asiakasviestintään käytetään Mediatria ja työryhmienkokouksia (mm. hoitotyön kokoukset) yksilöityjä 
asiakkaita koskevia tietoja ei saa lähettää  IMS –järjestelmän kautta. 
Yhteistyötahoille viestitään viestintäohjeen mukaisesti. 
 
Liite: Viestintä toimintaohje  
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4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvon-
nan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt 

 
Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

 
Omavalvontasuunnitelmaan kuuluvia asioita on käyty ja käydään läpi henkilöstön 
kehittämistilaisuuksissa (hoitotyön ja Gerontologisen linjan kehittämiskokoukset).  
Omavalvontasuunnitelman kokoamisesta on vastannut toimitusjohtaja. 
 
Omavalvontasuunnitelman päivittämisestä vastaavat hoitotyön esimies yhdessä kehittämispäällikön 
kanssa. Veljestuvan lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä vastaa yhdyshoitajaksi nimetty 
sairaanhoitaja (Outi Kuisma).   
 
Henkilökunta osallistuu omavalvontasuunnitelman kehittämiseen antamalla palautetta sen 
korjaamistarpeista päivittämiseen nimetyille henkilölle.   
 
Jokainen Veljestuvan työntekijä on perehtyvät yksikön omavalvontasuunnitelmaan (lukukuittaus). 
 

 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

 
Johanna Tervala, hoitotyön esimies p. 045 2368 430 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuu-
teen liittyviä muutoksia.  

 
Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

 
Suunnitelma päivitetään / tarkistetaan vuosittain marraskuussa sekä oleellisten muutosten kohdalla 
aina tarvittaessa. Kun suunnitelmaa päivitetään; päivitetyt asiat aina tiedotetaan Veljestuvan  
henkilökunnalle esimiehen toimesta.  
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiak-
kaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 

 
Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

 
Sähköisessä IMS -järjestelmässä  
Vetun hoitajien kansliassa.  
Vetun ilmoitustaululla 1 kerroksessa 
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5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
 

5.1 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 selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palaut-
taminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi 
kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen 
toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulot-
tuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, 
sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 

 
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

 
Asiakkaan palvelujen tarve arvioidaan haastattelulla ennen asiakkaaksi tuloa sekä seuraavien toiminta-
kykyä arvioivien mittareiden avulla: Rai, mmse  sopimusten asettamien määräajoin. 
 

 
Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?  

 
Asiakas ja hänen omaisensa / läheisenä ovat mukana hoito ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa. Jos 
suunnitelmaa täytyy muuttaa tai täydentää oleellisesti se tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen ni-
meämiensä läheisten kanssa.  Jos omaiset eivät pääse mukaan heihin ollaan yhteydessä puhelimitse.  
 

5.2 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntou-
tusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämän-
laadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asia-
kirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua asiakas/palvelusuunnitelmaa ja jolla viestitään palvelun jär-
jestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. Miten palvelusuunnitelman toteutumi-
nen asiakkaan palvelussa/hoidossa varmistetaan, on omavalvonnan keskeisiä sovittavia asioita. 

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

 
Alustava palvelusuunnitelma laaditaan ennen asiakkaan saapumista yhdessä asiakkaan ja omaisen 
kanssa.   
 
Asiakkaan saapuessa suunnitelma tarkistetaan ja siitä lähetetään kopio Roi kaupungille. Ensimmäisten 
viikkojen ajan (1-2vkoa) suunnitelmaa täydennetään ja tarkistetaan. Kaupungin edustajan kanssa sovi-
taan palvelusuunnitelmaa koskeva palaveri. Lopullinen suunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan (omai-
sen), kaupungin edustajan ja omahoitajan kesken.   
 
Suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa.  
 
Päivittäiset kirjaukset tehdään sähköiseen asiakastietojärjestelmään mediatrille.  
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Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen 
mukaisesti?   

 
Omahoitaja raportoi hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön kollegoilleen. Suunnitelmat säilytetään hoi-
totyön kansliassa kansiossa. 
 

5.3 Asiakkaan kohtelu / Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen 
vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja 
yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hä-
nen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtä-
vänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan pal-
velujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

 
Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityi-
syyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja 
omannäköiseen elämään? 

 
Asiakas osallistuu aina palvelunsa suunnitteluun oman tilanteensa asiantuntijana.   
Veljestuvan asukkaat asuvat omissa vuokra-osakkeissaan ja he ovat aktiivisesti mukana oman 
palvelusuunnitelmansa laatimisessa. Periaate on että asiakas päättää mitä palveluja haluaa ja milloin.   
 

 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja 
toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Jos rajoitustoimenpiteisiin 
joudutaan turvautumaan, on niille oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoi-
keutta 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 henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. 
Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta hoitavan 
lääkärin että omaisten ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Ra-
joittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös asiakastietoihin.   

 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu?   

 
Veljestuvalla asiakkaisiin ei kohdistu rajoitustoimenpiteitä. Asumisyksikön pääsisäänkäynnin ulko-ovi 
on avoinna päivisin klo 8-16 välillä, muutoin lukittuna yleisen turvallisuuden vuoksi. Asukkaiden omat 
huoneistot ovat lukittavia ja he pääsevät kulkemaan pääsisäänkäynnin ulko-ovesta oman osakkeensa 
avaimella, lisäksi ulko-ovella on soittokello hoitajien kansiaan. 
 

Asiakkaan kohtelu 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai 
epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus 
toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. 
Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomai-
selle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epä-
asialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 
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Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten toimitaan, jos epäasiallista kohtelua ha-
vaitaan?  

 
Asiakastyötä ohjaavat organisaation yhteiset arvot, joihin kaikki sitoutuvat.  Asiakkaalla on oikeus 
saada asianmukaista ja laadultaan hyvää palvelua. (Laki Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja ase-
masta 22.9.2000/812)  
 
Työntekijä on velvoitettu ryhtymään toimenpiteisiin havaitessaan tai epäillessään asiakkaaseen koh-
distuvaa kaltoinkohtelua (Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus / Shl 48§). Ilmoitus voidaan tehdä salas-
sapitosäännösten estämättä.   
Kaltoinkohtelu on  

 oikeuksien rajoittamista tai loukkaamista tai ihmisarvoa muutoin alentavaa kohtelua 

 hoidon tai avun laiminlyöntiä 

 fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa seksuaalista hyväksikäyttöä 

 taloudellista hyväksikäyttöä 
 

Jos asiakas, omaiset, läheiset tai henkilökunta havaitsevat epäasiallista käytöstä se tulee saattaa yksi-
kön vastaavalle esimiehelle tiedoksi (yhteystiedot sivulla 2.). Ilmoituksen voi tehdä suullisesti tai sitä 
varten laaditulla lomakkeella (Liite: Ilmoitus asiakkaan epäasiallisesta kohtelusta tai sen uhasta –lo-
make). Esimies ottaa yhteyttä toimitusjohtajaan ja he ryhtyvät selvittämään tilannetta ja sekä tarvitta-
viin jatkotoimenpiteisiin.  
 
Muistutus 
Mikäli ongelmat eivät ratkea asiakkaan/omaisen ja yksikön edustajan välisessä palautteen käsitte-
lyssä, on asiakkaalla/omaiselle mahdollisuus tarvittaessa muistutuksen tekemiseen.   
Muistutuksen tekemiseen ohjausta saa mm.potilas- ja sosiaaliasiamieheltä (yhteystiedot sivulla 12). 
 
Kantelu 
Asiakkaalla tai hänen omaisellaan on myös oikeus kannella, jos hän on tyytymätön sosiaali- ja tervey-
denhuollossa saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun.  Palvelua ja hoitoa koskevat kantelut tehdään 
aluehallintovirastoon (Lapin Avi) tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu tehdään Valviraan sil-
loin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa 
ja kantelija epäilee hoitovirhettä. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella. Kante-
lun tekemiseen ohjausta saat esim. potilas- ja sosiaaliasiamieheltä (yhteystiedot sivulla 12).    
 
Tarvittaessa asiakasta avustetaan rikosilmoituksen tekemisessä   

 

 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan ko-
kema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

 

Esimies selvittää aina asiakkaan näkemyksen tilanteesta. Jos yhteydenotto on tullut omaisilta tai lähei-
siltä heihin otetaan yhteyttä.  
Tarvittaessa järjestetään yhteinen tapaaminen asian johdosta, johon pyydetään mukaan: asiakas/hä-
nen edustajansa, palvelun tilaajan ja palvelun järjestäjän tarvittava edustus.  
 
Asiakkaan antaman palautteen johdosta asiakkaalle aina kerrotaan selvittelyn jälkeen mihin toimenpi-
teisiin asian johdosta on ryhdytty, hänen oikeutensa ja jatkotoimenpide vaihtoehdot. Läheisille ilmoi-
tetaan asiasta aina asiakkaan suostumuksella.   
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5.4 Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen. 

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

 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehit-
tämiseen? Miten asiakaspalautetta kerätään?  

 
Asiakkaat voivat antaa jatkuvaa palautetta Hyvä palvelu lomakkeella, jonka palautelaatikko löytyy  
2 krs käytävältä.  Lisäksi vuosittain tehdään erillinen asiakaspalautekysely asukkaille, johon he voivat 
vastata yhdessä läheisensä kanssa.  
 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?  

 
Kehittämispäällikkö toimittaa Hyvä palvelu palaute - lomakkeiden kautta tulleen palautteen kyseisestä 
toiminnasta vastuussa olevalle toimenpiteitä varten. Veljestuvan toimintaa koskevat asiakaspalautteet 
toimitetaan siten hoitotyön esimiehelle. Asiakaspalautteista kootaan kehittämispäällikön toimesta kuu-
kausikoosteet ja ne läpikäydään johtoryhmässä, prosessikokouksissa sekä tarvittaessa työryhmäko-
kouksissa.  Kuukausikoosteet julkaistaan myös IMS  -järjestelmässä.   
 
Tarvittaessa järjestetään yhteistyökokous (riippuen palautteen luonteesta ja siitä onko se ollut toistu-
vaa) asiakaan/asiakkaiden ja tarvittaessa heidän läheisensä, tilaajan sekä palveluntuottajan (esi-
mies/toteuttavan henkilöstön edustaja /kehittämispäällikkö) kesken.    
 

5.5 Asiakkaan oikeusturva 
Asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asia-
kasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialli-
seen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen pii-
rissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistu-
tus 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  

Sosiaalihuollon asiakkaalla on aina oikeus tehdä muistutus tai kannella saamastaan sosiaalihuollon 
palvelusta. Ennen muistutuksen tekemistä olisi suositeltavaa selvittää asiaa paikanpäällä ottamalla 
yhteyttä toiminnasta vastaavaan: 

Hoitotyön esimies Marjaana Ahvonen    Toimitusjohtaja, Johanna Tervala         
p. 045 -2368  430                                          p. 050-  4432 127 

Ostopalveluista (Rovaniemen kaupungin myöntämä kotihoito, tuettu asuminen ja tavallinen palvelu-
asuminen) muistutus tehdään palvelun järjestämisvastuussa olevalle eli Rovaniemen kaupungille.  
Muistutuslomake löytyy tämän omavalvontasuunnitelman liitteistä sekä sähköisenä Rovaniemi-si-
vuilta kohdasta: Rovaniemi > Palvelut > Tietosuoja > Asiakkaan potilaan oikeudet > Tyytymättömyys 
palveluun tai hoitoon  
www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Tietosuoja/Asiakkaan-potilaan-oikeudet/Tyytymattomyys-palveluun-tai-
hoitoon    
Muistutukset Lapin Kuntoutus Oy:ssä vastaanottaa toimintayksikön toimitusjohtaja Eija Räihä. 

http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Tietosuoja/Asiakkaan-potilaan-oikeudet/Tyytymattomyys-palveluun-tai-hoitoon
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Tietosuoja/Asiakkaan-potilaan-oikeudet/Tyytymattomyys-palveluun-tai-hoitoon
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b) Sosiaali-/potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista  

 
Rovaniemen kaupungin myöntämät palvelut:                                       Muut: 
Rovaniemen Kaupunki                                                                                  Lapin Kuntoutus Oy:n                                   
potilas- /sosiaaliasiamies                                                                              potilas- /sosiaaliasiamies                            
Merikratos Sosiaalipalvelut Oy                                                                    Helena Kangasniemi                                 
p. 050 – 524 8220                                                                                           p. 040 544 9968                                        
Puhelinpäivystys ti –to klo 10-13. 
 
Potilas- /sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät Veljestuvan 1 krs ilmoitustaululta. 
Potilas- /sosiaaliasiamiehen puoleen voit kääntyä mm. kun on kysyttävää mm. oikeuksistasi tai haluat 
apua muistutuksen laatimisessa tms. 

 
c) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään 
ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

 
Muistutuksiin annetaan aina kirjallinen vastaus. Toimitusjohtaja käy asian läpi toiminnasta vastaavan 
esimiehen kanssa ja samalla sovitaan miten asiassa edetään. Asiat tuodaan myös johtoryhmäkäsitte-
lyyn.                             

 
d) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

 
2 – 4 vkoa 
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6. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
 

6.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 
Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistä-
minen 

 
Asiakkaita tuetaan palvelusuunnitelmassa esille tuotuihin asioihin. Asiakkailla on tarjolla runsaasti eri-
laista virkistystoimintaa sekä fyysisiä aktiviteetteja päivittäin. Asukkailla on mahdollisuus käyttää Lapin 
Kuntoutuksen lääkäripalveluja, jotka laskutetaan Rovaniemen kaupungilta.  
 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumi-
seen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. 

 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden 
toteutumista seurataan? 

 
Seurataan päivittäin ja kirjataan Mediatrille.  

6.2 Ravitsemus 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä 
ravitsemuksen tasoa?  

 
Asiakkaan hyvinvointia seurataan päivittäin ja jos havaitaan ravitsemukseen liittyviä ongelmatilanteita 
niin otetaan yhteyttä sairaanhoitajaan tai ravitsemusterapeuttiin ja tarvittaessa lääkäriin. 
 

6.3 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 tart-
tuvien sairauksien leviämisen estäminen.  

 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vas-
taavat hygieniakäytännöt toteutuvat ohjeiden ja  hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 

 
Yksikössä on laadittu hygieniasuunnitelma, jossa on määritelty vastuut, riskit sekä ohjeistus miten toi-
mitaan ja aikataulutettu eri pisteiden siivoukset. Suunnitelma päivitetään vuosittain. Yksikössä on myös 
laadittu toimintaohjeet eri erityistilanteisiin ja on löytyvät sähköisinä hygieniakansiossa, joka sijaitsee 
Y:asemalla. Keittiöllä on oma hygieniasuunnitelmansa ravintopalveluiden omavalvonnan alla 
 

6.4 Terveyden- ja sairaanhoito 

a) Miten varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoi-
toa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

 
Suunnitelmallisessa hoitoon pääsyssä tarvittaessa avustetaan. Kiireellisissä/äkillisessä sairaanhoitoa 
tarvittaessa käytettävissä on sairaanhoitaja aamu- ja ilta-ja yöaikaan, hän konsultoi tarvittaessa talon 
lääkäriä /päivystävää lääkäriä. Tarvittaessa soitetaan asiakkaalle ambulanssi. Äkillistä kuolemanta-
pausta koskien on olemassa oma oheistus.  
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b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?  

 
Varmistetaan että hoito- ja palvelusuunnitelma vastaa asiakkaan terveydentilaa ja takaa riittävät pal-
velut. Terveydentilan muutoksissa konsultoidaan sairaanhoitajaa ja lääkäriä ja avustetaan lääkäripal-
velujen saamisessa. Asiakkaita ohjataan ja avustetaan hyvinvointia edistäviin ryhmiin. 
  

 
c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?   

 
Lapin Kuntoutus Oy:n ylilääkäri   

6.5 Lääkehoito 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitel-
maan. STM:n Turvallinen lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen 
periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteut-
tavan 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? 

 
Toimintayksiköön on laadittu oma lääkehoitosuunnitelma, jonka päivittämisestä vastaa vastaava sai-
raanhoitaja.  Lääkehoitosuunnitelma löytyy Y: asemalta > Lapin Kuntoutus Oy > hoitotyö > Lääkehoi-
don toteuttaminen kansiosta. 
 

 
b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

 
Lapin Kuntoutus Oy:n ylilääkäri   
 

6.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiakkaiden siirtymät 
palvelusta toiseen ovat osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi 
asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteis-
työtä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 

  
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? 

 
Asiakkaiden palvelujen ja hoidon yhteistyö ja hoito- ja palveluneuvottelut palveluohjauksen / SAS-ryh-
män kanssa. 
TK- lääkärikäyntejä vastaavat palvelut annetaan Lapin Kuntoutus Oy:n lääkärien toimesta lääkärire-
surssien niin salliessa. Lääkärit tuntevat asukkaat ja tarvittaessa hoitajat voivat konsultoida lääkäriä. 
Lääkäripalvelujen toteutus kirjataan suoraan Efficaan. 
Lapin Kuntoutus Oyssä työskentelevän Neuvontapalvelu työntekijän palvelut ovat Veljestuvalla asu-
vien käytössä ja helposti saatavilla. 
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7.  ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 
 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.  
Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä tule-
via velvoitteita. Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri 
viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyt-
tää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 
Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuus-
suunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. 
Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus 
maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvolli-
suus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Järjes-
töissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemi-
seen 

 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä teh-
dään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

 
Asiakasturvallisuus toiminta-ohjeessa on määritelty vastuut asiakasturvallisuuteen liittyen.  
Turvallisuusvastaava järjestää vuosittain henkilöstölle pelastautumisharjoitukset ja turvakävelyt sekä 
sammutusharjoitukset yhteistyössä palo- ja pelastusviranomaisten kanssa. Ensiapuvalmiuksien päivi-
tyskoulutus järjestetään vuosittain kuntoutus- ja hoitohenkilöstölle.  
 

7.1 Henkilöstö (4.4.1) 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö. Jos toiminta on lu-
vanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava hen-
kilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Omavalvonta-
suunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön ra-
kenne (eli koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenki-
löstön käyttöön. Suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työ-
tehtävät, henkilöstömitoitus ja henkilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kir-
jata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan. 

 
Hoitohenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

 
Yksikössä työskentelee 3,0 lähihoitajaa 
Vastaava sairaanhoitaja Lapin Kuntoutus Oy:n puolelta on laskettu 5% osuudella.    
Sairaanhoitaja käytettävissä Lapin Kuntoutuksen hoitotyön yksiköstä päivittäin klo 7.00 -21.30. 
Yöaikaan turvapuhelinhälytyksiin vastaaminen ja tarvittaessa suunnitelmalliset käynnit toteutetaan 
Lapin Kuntoutuksen hoitotyön yksiköstä.  
 

 
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet?  

 
Jokaisessa työvuorossa täytyy olla hoitaja. Sijaisina käytettävien hoitajien koulutustaso on vähintään 
80 ov hoitoalan koulutusta (lh/sh), perehdytyksen tulee olla suoritettu.  
Mikäli ehdot täyttävää sijaista ei ole käytettävissä, niin Lapin Kuntoutuksen hoitotyön yksiköstä siirre-
tään hoitaja Veljestuvalle ja sinne otetaan sijainen.    
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c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

 
Isossa yksikössä on riittävästi työntekijöitä, jotka hallitsevat Veljestuvan toiminnan  
  

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työn-
tekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa 
työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tä-
män lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaat-
teita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille.    

 
a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

 
Varmistetaan aina palkattavan henkilöstön pätevyys (Julkiterhikki) sekä soveltuvuus haastatteluiden 
ja suositusten perusteella. Yksikön arvot ohjaavat rekrytointia.   
 

 
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa työskentelevien soveltu-
vuus ja luotettavuus?  

 
Varmistetaan aina palkattavan henkilöstön soveltuvuus haastatteluiden ja suositusten perusteella. 
Veljestuvan puolelle ei oteta ”uutta” –työntekijää vaan työntekijä tulee hoitotyön yksiköstä jolloin hä-
nen soveltuvuutensa ja luotettavuutensa on jo varmistettu. 
 

 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja 
tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiske-
lijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö 
omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoi-
keuden tukemisessa tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työntekijöi-
den velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa 
työntekijöiden täydennyskouluttautuminen. 
 
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus ha-
vaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttami-
seen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on laadittava toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa 
omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen henkilöön 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 omavalvonnan menettelyssä, se otetaan vä-
littömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan tahon 
toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle.  
 
 
 
 



 

18 

 
a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, 
asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan?   

 
Esimies tai hänen nimeämänsä henkilö käy perehdytysohjelman mukaisesti läpi työn toteutukseen, 
asiakastietoihin ja tietosuojaan liittyvät ohjeistukset. 
Lisäksi työntekijä allekirjoittaa salassapitosopimuksen, jossa tärkeimmät asiakastietojen salassapitoa 
ja vaitiolovelvollisuutta ja asiakastietojen käsittelyä koskevat ohjeet on kirjattu ja työntekijä saa siitä 
kopion.  
Liite: Perehdytysohjelma 
 

 
b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai 

niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten kor-
jaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso riskinhallinta). 

 
Jos asiakas, omaiset, läheiset tai henkilökunta havaitsevat epäasiallista käytöstä se tulee saattaa yksi-
kön vastaavalle esimiehelle tiedoksi (yhteystiedot sivulla 2.). Ilmoituksen voi tehdä suullisesti tai sitä 
varten laaditulla lomakkeella (Liite: Ilmoitus asiakkaan epäasiallisesta kohtelusta tai sen uhasta –lomake). 
Esimies ottaa yhteyttä toimitusjohtajaan ja he ryhtyvät selvittämään tilannetta ja sekä tarvittaviin jat-
kotoimenpiteisiin.  
 
Toimenpiteet ilmoituksen johdosta ( Shl 49§) 
ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan 
uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten estämättä aluehallintovi-
rastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä. Aluehallintovirasto tai 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja 
päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään. 
Ilmoituksen tehneelle henkilölle ei koidu seurauksia ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta ( Shl 48§). 
 
Asiasta ilmoitetaan aina myös kunnan vanhusten asumispalvelu/ palveluasumistoiminnasta vastaa-
valle viranomaiselle.   
 
 

C) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

 
Yksikössä järjestetään vuosittain laadittavan koulutussuunnitelman mukaisesti sisäisiä täydennyskou-
lutustilaisuuksia, lisäksi hyödynnetään Lapin keskussairaalan järjestämiä henkilöstökoulutustilaisuuk-
sia ja kannustetaan ulkoisiin työhön liittyviin koulutustilaisuuksiin. 
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7.2 Toimitilat (4.4.2) 

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön peri-
aatteista. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esi-
merkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan to-
teutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vierailut tai mahdolliset yöpy-
miset voidaan järjestää.  
Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi: 
- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät? 
- Miten asukas  voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa. 

 
Tilojen käytön periaatteet 

 
1. Veljestuvan asunnot ovat vuokra-asuntoja ja niissä noudatetaan normaaleja vuokra-asumisen periaat-

teita esim. vapaat vierailut ja yöpymiset, kunhan ne eivät tuota häiriötä.  Asiakas sisustaa huoneis-
tonsa itse haluamallaan tavalla ja asiakkailla vapaa kulku.   
Palvelun tuottaja vastaa siitä että tilat ovat käyttöturvalliset.  

2. Kaikki päärakennuksen yleiset oleskelutilat ovat Vetun asukkaiden käytössä.  
3. – päärakennuksen ylätupa (päivän lehti, TV- ja oleskelutila jossa järjestetään ryhmäohjelmaa arkisin)  
4. – päärakennuksen ala-aula: päivän sanomalehdet sekä viikkolehdet luettavana 
5. – päärakennuksen alatupa oleskelutila ja televisio, pelejä saatavilla 
6. – päärakennuksen ruokasali 
7. – päärakennuksen kuntosali 

 
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

 
Julkisten tilojen siivous on palveluntuottajan vastuulla. Asiakkaiden asuntojen siivous toteutetaan 
hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.   
Pyykkihuoltoa varten on pyykinpesukone 2. kerroksessa, joka on asiakkaiden käytettävissä, asiakkaat 
voivat myös halutessaan ostaa pyykkihuollon palvelut.   
 

7.3 Teknologiset ratkaisut (4.4.3) 

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

 
Kulunvalvontakamerat 
Veljestuvalla on yleisen turvallisuuden vuoksi tallentavat videokamerat sisäänkäynneillä, käytävillä 
sekä lääkehuoneessa, joissa nauhoitus 24/7. Monitori ja nauhoituslaite sijaitsevat Lapin Kuntoutuksen 
hoitajien kansliassa. Kuvauspaikoilla ja ulko-ovilla on näkyvillä ”Tallentava kameravalvonta” kyltit /tar-
rat. Tallentavasta kameravalvonnasta on laadittu oma rekisteriselosteensa ja informointilomakkeensa, 
joka on nähtävillä alakerran ilmoitustaululla.  
Turvapuhelin 
Jokaisella asiakkaalla on oma turvapuhelin, joista hälytykset ohjautuvat hoitajien puhelimiin vuoro-
kauden ympäri. Palveluntuottaja vastaa turvapuhelimien hankinnasta. Hoitajat vastaavat turvapuhe-
linten käytön opastuksesta sekä tarvittaessa uudelleen ohjelmoinnista.  
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Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja häly-
tyksiin vastaaminen varmistetaan? 

 
Palveluntuottajan kutsulaitteet testataan aina ennen asiakkaalle luovuttamista ja tarkistetaan kuukau-
sittain sekä tarvittaessa jos epäillään niiden toimivuutta. 
 

 
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

 
Jukka Manner-Raappana p. 0400 698457. Yhteydenotot hoitotyön esimiehen kautta / kiireellisissä ta-
pauksissa suoraan. 
 

7.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet  (4.4.4) 

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokitel-
tuja välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja 
tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, lait-
teistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai 
tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosointiin, eh-
käisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai 
korvaamiseen. Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolait-
teet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, haavasidokset ym. vastaavat. Valviran 
määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaa-
ratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 
Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–26 §). Orga-
nisaation 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 hankinnan, käytön ohjauksen ja huol-
lon asianmukainen toteutuminen? 

 
Avustetaan asiakasta tarvittaessa henkilökohtaisten apuvälineiden hankinnassa.  
Apuvälineiden luovuttaja (Rovaniemen kaupunki vastaa näiden laitteiden käytön ohjauksesta ja huol-
losta).  
Palveluntuottaja vastaa omien (ei asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien) laitteidensa toimi-
vuudesta ja huolloista.  
 

 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaarati-
lanneilmoitukset?  

 
Laitteiden aiheuttamista vaaratilanteista on laadittu toimintaohje henkilöstölle ja se käydään läpi pe-
rehdytysohjelmassa.  Ilmoituslomake ja sen tekemisen ohjeet löytyvät  Y asemalta> Laitteet ja väli-
neet kansiosta) sekä IMS:stä ja päärakennuksen postituspäädyn lomake kansiosta.  
 

 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

 
Helena Kangasniemi, kehittämispäällikkö p. 040 544 9968  
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8. ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5)  

 

8.1. Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

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 kuuluviksi kaikki 
ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoi-
tus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. 
Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti poti-
laan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairauden-
hoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kir-
jataan 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 käyt-
töön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tieto-
järjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olennaisten vaatimusten täytty-
misessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, 
tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.  
 
Laissa säädetään velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjes-
telmien yhteyteen. 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä 
(henkilötietolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsit-
telystä 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 pyy-
dettyjä 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 tervey-
denhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tietojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, 
että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan erillisiin asiakirjoihin. 

 
a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsitte-
lyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä 
ohjeita ja viranomaismääräyksiä?  

Yksikössä on laadittu tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma sekä tietoturvaperiaatteet. 

Vetun asiakkaiden hoidon seurannan tiedot kirjataan omaan asiakastietojärjestelmään mediatrille (so-
siaalihuolto).  Mikäli terveydenhuollon potilastietoja käytetään, asiakkaalta pyydetään kirjallinen suos-
tumus rekisterien käsittelyyn. Merkinnät tietojen luovuttamisesta ja saamisesta kirjataan tietoihin. 
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Asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri, jonne tallennettavista tiedoista ja rekisteröidyn oi-
keuksista (oikeus tarkistaa omat tiedot/vaatia niiden korjaamista) lisätietoja saat rekisterinpitäjän tie-
tosuojaselosteesta. Rovaniemen kotihoidon, tuetun asumisen ja palveluasumisen piirissä olevien asi-
akkaiden rekisterinpitäjä on Rovaniemen kaupunki.  Lisätietoja Rovaniemen kaupungin tietosuo-
jaselosteesta, joka löytyy ilmoitustaululta.  

 
b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liit-
tyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?  

 
Vetun asiakastietojärjestelmään kirjattavat tiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. 

Esimies tai hänen nimeämänsä henkilö käy perehdytysohjelman mukaisesti läpi tietoturvaan, asiakas-

tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät ohjeistukset. Lisäksi työntekijä allekirjoittaa salassapitoso-

pimuksen, jossa tärkeimmät asiakastietojen salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta ja asiakastietojen kä-

sittelyä koskevat ohjeet on kirjattu.  Vakinaisessa työsuhteessa oleva työntekijä suorittaa lisäksi myös 

sähköisen tietosuojakoulutuksen, jonka suorittamisesta saatava todistus säilytetään palkanlaskijan kou-

lutustiedostoissa.    

 
c) Missä yksikkönne tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? 

 
Tietosuojaseloste löytyy ilmoitustaululta.  

 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Lapin Kuntoutus Oy: 
Helena Kangasniemi; kehittämispäällikkö  
p. 040-544 9968 

etunimi.sukunimi@lapinkuntoutus.fi 

Rovaniemen kaupunki: 

Tietosuojavastaava Teija Karvonen etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi 

Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI 016-3224244  

 
9. OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 

 

 
Veljestuvan omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain toiminnan vuosikellon mukaisesti marras-
kuussa yksikön toimista vastaavan esimiehen ja kehittämispäällikön toimesta. Lisäksi omavalvonta-
suunnitelma päivitetään aina, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen 
liittyviä muutoksia. 
Omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa pyynnöstä viranomaiselle. Havaitessaan puutteita omaval-
vontasuunnitelmassa, valvontaviranomainen voi vaatia sen täydentämistä, korjaamista tai muutta-
mista.  

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 
 
Rovaniemi  02.01.2020  

Allekirjoitus 
 
                                   Johanna Tervala, toimitusjohtaja  
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10. Liitteet 
 

Asiakasturvallisuus toimintaohje 
Viestintä toimintaohje  
Ilmoitus asiakkaan epäasiallisesta kohtelusta tai sen uhasta –lomake 

Muistutuslomake – Rovaniemen kaupunki 
Muistutuslomake – Lapin Kuntoutus Oy 

Perehdytysohjelma 
Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä vaaratilanne-ilmoitus - toimintaohje 
 
 
 

11. Lähteet: laadinnassa on hyödynnetty seuraavia oppaita, ohjeita ja laatusuosituksia: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elämä, 
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 joh-
dolle 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/tietosuoja-
valtuutettu/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/Sosiaalihuol-
lon+asiakasasiakirjat.pdf) 
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