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Palveluntuottajaa koskevat tiedot (4.1.1) 

Palveluntuottaja 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Y-tunnus 0216462-3 

Toimintayksikkö 

Palvelukeskus Kotipirtti  

Niemeläntie 3 B 

69440 Lestijärvi 

Palvelumuoto, asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan, asiakaspaikkamäärä 

Vanhusten ja vammaisten tehostettu palveluasuminen, 18 asukashuonetta. Lisäksi samoissa 

tiloissa on kotihoidon 6 senioriasuntoa. Senioriasukkaiden hoidosta ja hoivasta vastaa koti-

hoito. 

Toimintayksikön vastaava esimies Raija Heikkinen 

Puhelin 040-8044520 Sähköposti raija.heikkinen@soite.fi 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Soite voi järjestää asiakkaan palvelun omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelein. 

Palvelusetelituottajat ja käytössä oleva palvelusetelilajit löytyvät palse.fi sivuilta.  

Alihankintana ostetaan ateriapalvelut ja kiinteistönhoito Lestijärven kunnalta, lääkkeiden an-

nosjakelu Reisjärven apteekilta. 

Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet (4.1.2) 

Toiminta-ajatus 

Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituk-

sessa. Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus 
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perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-, vammaispalvelu-, kehitys-

vammahuolto- sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädök-

siin. 

Visio: Asiakas keskiöön – osaaminen ja voimavarat käyttöön ! 

Toiminta-ajatus: Hoidon ja hoivan palvelut tuotetaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan 

laadukkaasti ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Palvelut tukevat itsenäistä 

selviytymistä, osallisuutta ja toimintakykyä. 

Tavoitteena on, että asiakas voi asua turvallisessa ja esteettömässä omassa kodissaan tuki-

palveluiden ja kotihoidon turvin niin pitkään kuin se inhimillisesti ja resurssien mukaan on 

mahdollista. Jokaisessa Hoidon ja hoivan yksikössä annettava hoito ja palvelu perustuvat yk-

silölliseen, voimavaralähtöiseen hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan asiakkaan/poti-

laan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaan kuntoutuessa hänellä tulee olla mahdollisuus siirtyä ke-

vyempien palveluiden piiriin. Hoidon ja hoivan toiminta perustuu normien lisäksi laatusuosi-

tukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi sekä kansallisiin 

omaishoidon kehittämisohjelmaan, ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan sekä kan-

salliseen muistiohjelmaan 

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 keinoi-

hin saavuttaa ne. 

Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan 

asemaa yksikössä. Toimintaperiaatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, per-

hekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintaperiaatteet muodostavat yksi-

kön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten koh-

taamisessa. 
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Kuntayhtymän yhteiset arvot on sovittu. Ne ovat ihmisarvon kunnioittaminen. Kohtelemme jo-

kaista asukasta yksilöllisesti. Toimintamme perustuu luottamukseen, joka rakentuu oikeudenmukai-

sesti toimitettuun palveluun koko toiminta- alueella. Palvelujen toteuttamisessa lähtökohtana ovat pal-

velujen vaikuttavuus jossa huomio kiinnitetään laadukkaaseen lopputulokseen. Hyvällä johtamisella 

ja henkilöstöpolitiikalla luodaan mahdollisuudet sisäiselle yrittäjyydelle ja kuntalaisia kannuste-

taan huolehtimaan itsestään ja lähimmäisestään, kannustetaan omatoimisuuteen ja vastuun otta-

miseen omasta ja yhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä. 

Oman yksikkömme arvona on lisäksi kirjattu arvona tyytyväinen vanhus. 

Riskienhallinta 

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkoh-

tia huomioidaan monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäris-

töstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. 

Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työ-

yhteisössä 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 kriit-

tiset 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, 

analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että ris-

kinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan 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 tur-

vallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu 

myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta 

vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja 
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riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimen-

piteiden toteuttamiseen.  

Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökun-

nalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallis-

ten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantunte-

mus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, to-

teuttamiseen ja kehittämiseen. 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän johtoryhmä ja turvallisuustyö-

ryhmä antavat ohjeet riskien arvioinnista. Palvelualuejohtajat vastaavat siitä, että vastuu-

aluejohtajat toteuttavat riskienhallintaa (riskienhallintapolitiikka) sovituilla menettelytavoilla 

sekä heidät on perehdytetty ja koulutettu riskienarviointiin. Riskienhallinnan avulla pyritään 

tunnistamaan, poistamaan tai pienentämään tunnistettuja riskejä, jotka ovat toiminnan kan-

nalta merkityksellisiä.  

Talomme lattiamateriaali on jo rakennusvaiheessa valittu sellaiseksi, että kaatumisriski on 

pieni. Huoneissa ei ole kynnyksiä. Talo on yksikerroksinen. Valaistus on tehokas. Ei portaita. 

Asukkaiden vuoteet pidetään öisin alhaalla putoamisriskin vähentämiseksi. Pihalla on tallen-

tava valvontakamera. Talossa on spriklerit ja ovissa on sähköinen lukitus. 

Henkilökunnalla on kuvalliset henkilökortit tunnistamista varten. 

Riskien tunnistaminen  

Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnis-

tetaan. 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

HaVa on potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tie-

totekninen työkalu. Henkilökunta tekee kaikista läheltä piti -tilanteista tai asiakkaalle tapahtu-

neista poikkeamatilanteista sähköisesti ilmoituksen ja lähettävät sen lähiesimiehen käsiteltä-

väksi.  

Myös asiakkaalla on mahdollisuus tehdä ilmoitus vaaratapahtumasta soite.fi sivuston kautta.  
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Epäkohdat, riskit ja laatupoikkeamat käsitellään yhdessä yksiköiden kokouksissa. Ketään ei 

syyllistetä vaan asialle haetaan ratkaisu yhdessä. 

Riskien käsitteleminen 

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi 

ja raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on pal-

velun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Hait-

tatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvitta-

essa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapah-

tuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta. 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoi-

daan? 

HaVa-järjestelmällä ilmoitetut asukkaille tapahtuneet haittatapahtumat ja hoitajille tapahtu-

neet läheltä piti -tilanteet käsitellään yksikön esimiehen toimesta ja ne, sekä korjaavat toi-

menpiteet, käydään läpi yksiköiden kokouksissa. Dokumentaatio asukkaille tapahtuneista il-

moituksista korjaaviin toimenpiteisiin ja hoitajille tapahtuneet tapahtumat toteutuvat HaVa-jär-

jestelmässä  

Asiakkaaseen ja hänen läheiseensä otetaan mahdollisimman pian yhteyttä tapahtuman jäl-

keen ja sovitaan menettelytavasta heille sopivalla tavalla. Heille annetaan tarvittaessa ohjeis-

tus muistutus- ja kantelumenettelystä sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot.  

Korjaavat toimenpiteet 

Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat 

toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun 

muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvalli-

semmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja 

haittatapatumiin? 

Niiden tapahtuessa pyritään löytämään syy ja korjaava toimintatapa. Ketään ei syyllistetä. Jo-

kainen valvoo osaltaan toinen toistensa työsuoritusta, työtapoja ja puuttuu riskitekijöihin ja 
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laadultaan heikkoon työn toteutukseen. Selkeä työn jako työvuoron aikana selkeyttää vastuu-

aluetta ja selkiyttää työtä. Jokainen suorittaa työnsä loppuun jolloin ei synny epäselvyyksiä 

työn tuloksesta.  

Muutoksista tiedottaminen 

Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaa-

misesta) tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Muutoksista tiedotetaan sähköpostilla, kokouksissa, Soitenetin kautta. Ulkoisiin yhteistyöta-

hoihin ollaan tarvittaessa yhteydessä.  

Riskiasiat tuodaan heti esille ja niihin puututaan heti ja korjataan tekotapa. Vakavista riskiti-

lanteista esimies keskustelee tekijän kanssa heti. Tapahtuneesta keskustellaan joko heti tai 

ainakin mahdollisimman pian. 

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? 

Palveluesimiehen johdolla koko henkilökunta. Lisäksi valmis omavalvontasuunnitelma käsi-

tellään vielä seuraavassa osastopalveissa ja tarpeelliset muutokset kirjataan vielä jälkeen-

päin. 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Raija Heikkinen, palveluesimies puh: 040 804 4520, raija.heikkinen@soite.fi 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakas-

turvallisuuteen liittyviä muutoksia.  

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
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Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa toukokuussa, tarvittaessa useammin, 

mikäli toiminta tai yhteystiedot muuttuvat. Päivityksestä vastaa vastuuhoitaja Anna-Kaisa Lii-

matainen. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, 

että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä 

pyyntöä tutustua siihen. 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä toimintayksikössä sekä Soiten verkkosivuilla sekä yk-

sikön pääkäytävän ilmoitustaululla. 

Asiakkaan asema ja oikeudet (4.2) 

Palvelutarpeen arviointi 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, 

läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näke-

mys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion 

kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumi-

sen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita 

ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa ote-

taan 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? 

Uuden asukkaan hoidon tarpeen arviointi tehdään joko heti tai viimeistään 7 päivän kuluessa. 

Luokituksessa käytetään RAI-luokitusta, MMSE-testiä tai muuten arvioidaan hänen tarpei-

taan ja hoitoisuuttaan. Taloon muuttavalle asukkaalle omaiset täyttävät Minun elämäni -lo-

makkeen. Kirjoitetaan tapa, jolla palvelun tarve yksikössä arvioidaan. Esim. palvelupyynnön 

http://www.soite.fi/
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tultua asiakkaaseen otetaan yhteyttä 7 arkipäivän kuluessa. Tällöin tehdään alustava kartoi-

tus ja sovitaan tarvittaessa kartoituskäynti. 

Kartoituskäynnin perusteella aloitetaan palvelusopimuksen tekeminen ja aina laaditaan pal-

velutarpeen arvioinnin yhteydessä lakisääteinen palvelusuunnitelma. Apuna palvelutarpeen 

arvioinnissa on mittareina mm. RAI, MMSE. Hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma teh-

dään RAI-arvion perusteella. Suunnitelmassa kirjataan asukkaan oma tahto hoidon toteutu-

misessa. 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arvioin-

tiin? 

Kirjoitetaan tapa, jolla palvelun tarve yksikössä arvioidaan. Esim. Asiakkaan luvalla läheinen 

voidaan pyytää osallistumaan palvelutarpeen arviointia varten sovitulle kotikäynnille. Lähei-

sillä on tärkeä rooli asiakkaan tilanteen kuvaamisessa. Läheisiltä saadaan usein taustatietoa 

esimerkiksi muistisairaan henkilön toimintakyvystä. 

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua 

tai kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta 

saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja 

palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuun-

nitelmaa ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista 

muutoksista. 

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

Esim. Hoito- ja palvelusuunnitelma tai muu asiakassuunnitelma tehdään yhdessä asiak-

kaan/läheisen/ tai hänen edustajansa kanssa, suunnitelma annetaan asiakkaalle ja se päivi-

tetään asiakkaan tilanteen muuttuessa tai vähintään kahdesti vuodessa. Hoito- ja palvelu-

suunnitelma on selvitys asiakkaan toimintakyvystä ja voimavaroista sekä yhdessä sovituista 

asioista ja suunnitelluista kotihoidon palveluista. Suunnitelmaan pyritään kartoittamaan asuk-

kaan toiveita ja laaditaan kuntoisuutta ylläpitäviä tavoitteita. 
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Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista seurataan asiakas- ja potilastietojärjestelmään 

tehtävillä kirjauksilla. 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii 

sen mukaisesti? 

Asiakkaille sovitut palvelut kirjataan asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Omahoitaja huoleh-

tii, että asukkaan hoito toteutuu suunnitelman mukaisesti. Suunnittelu perustuu RAI-arvioon 

ja asukkaan omaan toiveeseen. 

Päivittäin kirjataan Lifecareen asukkaalle päivän hoidon tarpeet, suunnitelma ja tavoite. Lo-

puksi voidaan päivittäin arvioida tavoitteen toteutuminen. 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30 §) 

Kun lapsi on sijoitettu laitoshuoltoon avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna, hänelle 

laaditaan hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka täydentää lastensuojelulain 30 §:n mukaista 

asiakassuunnitelmaa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan lapsen laitoksessa tarvit-

seman hoidon ja huollon sisältöä, ottaen huomioon, mitä asiakassuunnitelmassa on määri-

telty 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 vastaa-

valle sosiaalityöntekijälle sekä lapsen huoltajille. 

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

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilö-

kohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeu-

det yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysi-

sen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaali-

huollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemää-

räämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
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Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksi-

tyisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen 

ja omannäköiseen elämään? 

Jokaisella asukkaalla on oma huone ja omat, henkilökohtaiset tavarat ja vaatteet. Nukku-

maan saa mennä silloin kun haluaa ja aamulla ylösnousussa ei kiirehditä. Intiimiydestä huo-

lehditaan hoitotoimenpiteissä ja asukkaille annetaan WC- rauha. Mahdollisuuksien mukaan 

pyritään toteuttamaan mieltymyksiä ja toiveita. Omaiset ja vieraat ovat aina tervetulleita. 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja 

palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitus-

toimenpiteille on aina 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 asi-

anmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen 

periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Lastensuojeluyksi-

köille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lasten-

suojelulaissa. 

Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 

Rajoittamista vältetään viimeiseen saakka. Jos rajoittamiseen joudutaan päätymään, sille 

haetaan lääkärin lupa. Jos asukas joudutaan siirtämään käytöshäiriöiden vuoksi huonee-

seen, häntä ei jätetä yksin. Yksikössä rajoittamista on laitojen ja turvavyöt pyörätuolissa. Ra-

joittamiseen pyydetään lääkärin suostumus. 

Koronaepidemian aikana yksikössä oli rajoitettu vierailumahdollisuus. Edelleen vierailija des-

infioi kätensä, käyttää kasvomaskia ja kertakäyttöhanskat käsiin. Asukkaiden lähikontakteja 

vältetään. Turvaväliä noudatetaan edelleen. Yksikössä mahdollisuus myös skypen, hangutsin 

ja ipodin kautta pitää yhteyttä asukkaisiin. 

Pohdittavaksi: 
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Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökul-

masta (rutiininomaiset käytännöt, vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.). 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä 

helpottaa työntekijöiden perehtymistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää si-

ten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeusturvaa. 

Asiakkaan kohtelu 

Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista 

kohtelua tai epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oi-

keus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän 

on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään jär-

jestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin 

kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asia-

kasta kohtaan. 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja 

miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hä-

nen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai 

vaaratilanne? 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä il-

moitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaali-

huollon toteuttamiseen. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa koh-

distaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena 

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa esimiehelle, jos huomaa epäasiallista kohte-

lua. 

Käytössä on myös palvelun laatuun liittyvä palautelomake. Asukkaan tai omaisen on mahdol-

lisuus tehdä HaVa-ilmoitus soitenet kautta. Palautelomake löytyy myös verkkosivuilta. 

Asiakkaaseen ja/ tai hänen edustajaansa otetaan mahdollisimman pian yhteyttä tapahtuman 

jälkeen ja tilanne selvitetään. Tarvittaessa heitä ohjataan tekemään muistutus tai ottamaan 
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yhteys sosiaali- ja potilasasiamieheen. Asia käsitellään palautteiden käsittelystä laaditun oh-

jeen mukaisesti. 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen 

Eri ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olen-

nainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. 

Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on syste-

maattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 

Palautteen kerääminen 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan 

kehittämiseen? Miten asiakaspalautetta kerätään? 

Soitella on käytössä sähköinen palautejärjestelmä, jonka avulla käsitellään ja tilastoidaan 

kaikki saatu palaute. 

Asiakas voi antaa palautetta soite.fi sivuston kautta suoraan palautejärjestelmään. Kirjallinen 

asiakaspalaute voidaan jättää myös toimintayksikköön. Kirjallinen palaute voi olla myös toi-

mintayksikölle osoitettu vapaamuotoinen kirje. 

Asiakaspalautteet käsittelee yksikön esimies. Vastaus tulee antaa kirjallisesti viimeistään 

kahden viikon kuluessa, mikäli asiakas on pyytänyt palautteeseen vastausta. Vain asialliset 

palautteet käsitellään.  

Yksikössämme on jatkuvan palautteen laatikko yleisissä tiloissa. Palveluntarjoaja järjestää 

myös joka toinen vuosi kyselyn omaisille. Lisäksi jokainen omahoitaja keskustelee omaisten 

kanssa ja pyytää palautetta toiminnastamme. Asukasraati toimii palautteen välittäjänä. 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
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Asiakaspalautteet käsitellään, tilastoidaan ja luokitellaan sähköisessä palautejärjestelmässä. 

Havaittuihin epäkohtiin määritellään kehittämistoimenpiteet, jotka toteutetaan ja kirjataan pa-

lautejärjestelmään.  

Yksikköön suoraa tulleet palautteet käsitellään osastopalavereissa ja ne pyritään toteutta-

maan, jos ne resurssien puitteissa on mahdollista. Myös toisten yksiköiden palautteiden pe-

rusteella palvelua kehitetään. 

Asiakkaan oikeusturva 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Soite, Kirjaamo, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Anne-Mari Furu, sosiaali- ja potilasasiamies, anne-mari.furu@soite.fi, puhelin 044-723 2309. 

Hän on tavoittavissa maanantaista torstaihin klo 9-14.30.  

Sosiaali ja potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. 

Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu lakiin Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista (812/200). Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakasta kohteluun, osallistumi-

seen, oikeusturvaan ja sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Sosiaaliasiamies toimii myös Soiten ostamien sosiaalipalveluiden sosiaaliasiamiehenä. 

Sosiaaliasiamies ohjaa ja neuvoo ristiriitatilanteiden ratkaisussa ja antaa neuvontaa päätök-

siä koskevien valitusten tekemiseen. Sosiaalipalveluja koskevissa ristiriitaisissa tai epäsel-

vissä tilanteissa kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä henkilökuntaan tai sosiaalihuoltoa kos-

kevan päätöksen tehneeseen työntekijään. Sosiaaliasiamies avustaa muistutuksen teossa, 

mikäli asiakas kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. 

Sosiaaliasiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi 

ja toteuttamiseksi. Asiamies seuraa asiakkaiden aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain ra-

portin kunnan- ja kaupunginhallituksille. 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
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d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitel-

lään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) tarkoituksena on muun ohella edistää asiakkaan oi-

keutta hyvään palveluun ja kohteluun sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa. Lain 

23 § mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan kohtelusta muistutus toimintayksikön 

vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) korostetaan potilaan oikeutta laadultaan 

hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Lain 10 § mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai 

siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveyden-

huollosta vastaavalle johtajalle. 

Sosiaali - ja terveystoimen muistutuslomakkeet löytyvät verkkosivuilta soite.fi.   

Muistutukset osoitetaan keskitetysti palveluyksikön palvelualuejohtajalle. Muistutusmenette-

lyssä on kuitenkin syytä korostaa, että asiakkaita tulee aina ensisijaisesti ohjata selvittämään 

tilannetta heidän asiaansa hoitaneiden henkilöiden tai esimiesten kanssa heti, kun ongelmia 

ilmenee. Mikäli ongelmat eivät ratkea keskustelemalla, toimintayksikön henkilökunnan ja so-

siaaliasiamiehen/potilasasiamiehen on autettava asiakasta ongelmien selvittelyssä ja tarvitta-

essa muistutuksen tekemisessä. Muistutuksen asianmukainen käsittely on osa palvelujen hy-

vää laatua ja laadun kehittämistä. 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

1-4 viikkoa 

Palvelun sisällön omavalvonta (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoin-

nin edistäminen 

Kotipirtissä toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Kuntouttava työ toteutuu asukkaan päivän toi-

mintojen yhteydessä asukkaan omatoimisuutta tukien ja kannustaen. Talossa järjestetään 
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toimintapäiviä ja päivittäin pyritään järjestämään ajanvietettä, ulkoilua, bingon pelaamista, lei-

vontaa yms. Yhteydenpitoa omaisiin pidetään tärkeänä. 

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liik-

kumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. 

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoittei-

den toteutumista seurataan? 

Päivittäinen raportointi Lifecareen. Jokaiselle päivälle pyritään asukkaalle löytämään tavoite, 

jota suunnitelmallisesti tavoitellaan ja myöhemmin arvioidaan. 

Verensokerin ja verenpaineen mittaukset. Laboratoriokokeet vuosittain, lisäksi lääkärin mää-

räyksestä. Hoitosuunnitelmaan kirjattuja kuntouttavia tavoitteita seurataan ja pyritään toteut-

tamaan ja päivittämään. Asukkaan omat toiveet pyritään ottamaan huomioon ja toteutta-

maan, resurssien puitteissa.  

Ravitsemus 

Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia 

sekä ravitsemuksen tasoa? 

Painon seuranta, verikokeet, fyysinen ja psyykkinen toimintakykymittaus, MNA, RAI. 

Hygieniakäytännöt 

Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat 

asettavat hygieniakäytännöille tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hy-

gieniasta huolehtimisen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tar-

peita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja pal-

velusuunnitelmien mukaisesti? 

Jokainen työntekijä huolehtii omalta osaltaan omasta ja talon hygieniasta, aseptinen työjär-

jestys, ei koruja, lävistyksiä eikä rakennekynsiä. Puhtaat työasut. Käsidesin käyttö asukas-

kontaktin ennen ja jälkeen. Omasta terveydestä ja työkunnosta ylläpitäminen. Infektioriski- 
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asukkaita hoidettaessa suojaesiliinat käsineet, eritys. Asukastilojen siisteydestä vastaa oma 

työntekijä. 

Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje. 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaoh-

jeet asiakkaiden hammashoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämi-

sestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen varalta. 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kii-

reellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Kaikkia tilanteita varten ovat erilliset ohjeet jotka kaikki henkilökunnan tiedossa ja saatavilla 

tarvittaessa. 

Yksikössä hätätilannekansio kaikkien työntekijöiden saatavilla. 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Asukkaan omatoimisuutta kannustetaan joka tilanteessa, pienissäkin asioissa kehotetaan 

yrittämään itse. Monipuolinen ravinto. Ihon kunnosta pidetään huoli liikunnalla, passiivisella 

liikeratojen läpikäynnillä päivittäin. Vointia seurataan kirjaamalla liikunnan toteutumisen on-

nistuminen ja tarvittaessa sen toteuttamista kannustetaan ja autetaan. SPPB-testit vuosittain. 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan asukkaiden terveydestä ja sairauksien hoidosta. 

Päävastuu sairaanhoitajilla. 

Lääkehoito 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuun-

nitelmaan. STM:n Turvallinen lääkehoito-oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon to-

teuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka jo-

kaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä 

että julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä 

lääkehoidon vastuuhenkilö. 
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a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Lääkkeiden vaikutuksia seurataan koko ajan. Varsinkin uuden lääkkeen aloittamisen jälkeen 

seurataan tarkemmin; RR, Vs, motoriikka, verikokeet. Vahvojen kipulääkkeiden ja narkoottis-

ten aineiden käytöstä pidetään seurantalomakkeita. Lomakkeiden oikeellisuudesta vastaa ja 

hyväksyy yksikön sairaanhoitajat.  

Vuosittain päivitetään yksikön oma ”Turvallinen lääkehoito”. 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Päävastuu sairaanhoitajalla. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan tarkistamalla anta-

mansa lääkkeen oikeellisuuden. Kaksoistarkistus. Lääkepussit valokuvattu lääkkeenjakoyksi-

kössä. Lääkkeiden jaosta ja lääkepussien oikeellisuudesta pidetään kirjallista seurantaa. 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lasten-

suojelun asiakas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhais-

kasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toi-

miva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa eri-

tyisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? 

Päivittäistä yhteydenpitoa kotihoidon kanssa. Jatkuva yhteistyö vastaanoton kanssa. Fysiote-

rapeutin kanssa viikoittain palautteet hoidosta. Tarvittaessa yhteys kuntoutuksen apuvä-

linehoitajaan. Kunnan kanssa jatkuva yhteistyö ateriahuollosta ja teknisestä kiinteistönhoi-

dosta.  

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, 

laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia? 
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Palvelun kilpailutuksessa kiinnitetään huomiota laatuun ja turvallisuuteen. Käytetään koulu-

tettuja palveluja esim. jalkojenhoitajana tai parturi-kampaajana. Kunta vastaa kiinteistönhoi-

don laadusta ja turvallisuudesta ja ateriapalvelun laadusta. 

Asiakasturvallisuus (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien 

viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoit-

teensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja 

muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta 

osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan 

tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa 

iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Järjestöissä ke-

hitetään valmiuksia iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteis-

työtä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden 

kanssa? 

Talossa kameravalvonta, sähköiset lukot. Palolaitos järjestää paloharjoituksia ja kiinteistön-

hoitaja antaa ohjeistusta palokaapin käytöstä.  Lattiamateriaalit sellaisia ettei liukastumisvaa-

raa ole. Hyvä valaistus koko talossa. Talossa ei ole kynnyksiä eikä portaita. Pääsy tiloihin 

joissa pesuaineita tai kuumaa nestettä, estetty. 

Henkilöstö 

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

teet 

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityi-

sessä päivähoidossa päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaali-

huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huo-

mioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä 
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riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuot-

tavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen 

osaaminen.  

Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenki-

löstöä, 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, mi-

ten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan. 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Palveluesimies/sairaanhoitaja, 2 sairaanhoitajaa, 1 perushoitaja, 6 lähihoitajaa,2 kodinhoita-

jaa. (1 sisäinen sissi) 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Kaikissa sijaisuuksissa käytetään koulutettua henkilökuntaa. 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Henkilökuntaa on riittävästi mitoituksien mukaan. Kaikki ovat ammattitaitoisia työntekijöitä. 

Alan opiskelijoita käytetään tarvittaessa sijaisuuksissa. 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään 

sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiak-

kaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti 

henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön ra-

kenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tär-

keää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
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Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään 

sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiak-

kaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti 

henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön ra-

kenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tär-

keää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa 

työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 

Rekrytoitaessa uutta henkilöä työhön, tarkistetaan hänen henkilöllisyys, työkokemus sekä 

opintosuoritteet. Terveydenhuollon ammattihenkilön ja sosiaalihuollon ammattihenkilön päte-

vyys tarkistetaan JulkiTerhikki/JulkiSuosikki-rekisteristä.  

 Alaikäisten alle 18-vuotiaiden kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden mahdollista 

rikostaustaa voidaan eräissä tapauksissa selvittää. Lakia sovelletaan työhön, johon pysyväis-

luontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasva-

tusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa 

vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Kaikki säännöt koskevat sekä kokoaikaisia että osa-

aikaisia palvelussuhteita.  

Rikostaustaote pyydetään työntekijältä, jolle annetaan ensimmäistä kertaa laissa tarkoitettuja 

tehtäviä. Henkilö toimittaa rikostaustaotteen nähtäväksi ennen palvelukseen ottamista. Lakia 

sovelletaan sekä työsuhteessa että virkasuhteessa tehtävään työhön. Jos henkilö vaihtaa 

työnantajaa, mutta tehtävät pysyvät samoina, on uuden työnantajan vaadittava kuitenkin uusi 

rikostaustaote.  

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen kä-

sittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä 

työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merkitys 

korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin 

ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 
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a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyö-

hön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan? 

Noudatetaan perehdytyssuunnitelmaan kirjattua perehdytysmallia. Perehdytyksen apuna 

käytetään perehdytyskorttia. Kuntayhtymässä on käytössä perehdytyksen verkkokurssi, jota 

hyödynnetään. 

Työhön perehtyjä saa aluksi toimia toisen työntekijän parina.  

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Laaditaan koulutussuunnitelma, jossa huomioidaan yksikön osaamistarpeet ja esimerkiksi 

kehityskeskusteluissa ja auditoinneissa tai asiakaspalautteissa esille nousseet tarpeet ja hen-

kilöstön toiveet.  

Työntekijän oma kiinnostus ja aktiivisuus koulutukseen hakeutumisessa otetaan huomioon. 

Toimitilat 

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käy-

tön 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 omais-

ten vierailut 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 pit-

kään poissa. 

Tilojen käytön periaatteet 

Jokaisella asukkaalla on oma huone ja siellä omat, henkilökohtaiset käyttötavarat. Asukas 

saa kalustaa huoneensa omilla, tutuilla huonekaluilla. Omaisilla on mahdollisuus yöpyä asuk-

kaansa huoneessa. Asukas saa järjestää esim. syntymäpäivänsä talon tiloissa. 
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Talon tilat ovat pääsääntöisesti asukkaiden käytössä, hoitajilla omat tilat. Talon kabinetti on 

sekä asukkaiden vieraiden että Soiten henkilökunnan käytössä. 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Siistijä huolehtii siivouksen tiloissa. Henkilökunta huolehtii asukkaiden vaatehuollon koko-

naan. Henkilökunnan työvaatteet lähetetään ostopalveluna toimivaan pesulaan. 

Teknologiset ratkaisut 

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakame-

roilla 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 vas-

taa. Suunnitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä 

periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava 

työntekijä. 

Talossa kulun valvonta ja tallentavat kamerat käytävillä ja talon ulkopuolella. Kamerat on si-

joitettu yleisiin tiloihin  niin, että ne eivät näytä asukkaiden yksityisyyttä.  

Ovissa on sähköinen lukitus, jolloin oven aukeaminen tulee hälytyksenä puhelimiin. Kulunval-

vonta on esimiehen vastuulla.  

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja 

hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 

Talon jokaisessa huoneessa on kiinteä hoitajakutsujärjestelmä. Lisäksi talossa on asukkaan 

ranteessa tai kaulassa pidettäviä hoitajakutsunappeja, joista osa on dementiahälyttimiä. Ne 

hälyyttävät jos asukas poistuu valvonta-alueen ulkopuolelle. 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi 

luokiteltuja välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveyden-

huollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Hoitoon käytettäviä laitteita ovat 
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mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpaine-

mittarit, kuulolaitteet, silmälasit. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveyden-

huollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja 

huollon asianmukainen toteutuminen? 

Kuntoutuksen apuvälineet hankitaan kuntoutusyksikön kautta kuntoutusyksiköstä. Laitteen 

luovutuksen yhteydessä annetaan ohjaus apuvälineen käytöstä, lainasta ja sen palauttami-

sesta tarpeen loppumisen jälkeen. Kuntouttavien apuvälineiden huolto tapahtuu kuntoutusyk-

sikössä Soitessa tai talon kiinteistön hoitajien tekemänä. 

Soiten välinehuoltajat huolehtivat hoidon apuvälineiden huollosta. 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Palveluesimies Raija Heikkinen ja Marja Koskela, Niemeläntie 3 B, 69440 Lestijärvi 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötie-

toja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta 

kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedonhallintatapa. Rekiste-

rinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja 

millaisia tietoja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittä-

vät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosi-

aalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asi-

akkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä 

vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammatti-

henkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoi-

tukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.  

Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä kä-

sittelystä annetun lain (159/2007) 19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tieto-

järjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan omavalvontaan kuuluu 
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velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestel-

mässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi ai-

heuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitet-

tava 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 henkilötie-

tojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla rekisteriselostetta hie-

man laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden infor-

mointi. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkas-

tuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterin-

pitäjä 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 asia-

kastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tietojen käsittelyä suunnitel-

taessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot 

kirjataan erillisiin asiakirjoihin. 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen kä-

sittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen 

liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

Kaikki työntekijät allekirjoittavat käyttäjäsitoumuksen, jossa on käyty läpi tietosuojan ja tieto-

turvan perusasiat. Lisäksi henkilöstön on suoritettava tietosuojan ja tietosuojan verkkokurssi 

joka toinen vuosi ja läpäistä siinä oleva tentti.  

Tietosuojavastaavat sekä pääkäyttäjät suorittavat lokivalvontaa, jonka tavoitteena on seurata 

henkilötietolain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista annetun lain noudattamista. 



 

Sivu 27 / 28 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan 

liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Joka toinen vuosi suoritettavalla tietosuojan ja tietoturvan verkkokurssilla.  

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksi-

kölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liitty-

vistä kysymyksistä? 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Satu Tikkanen, satu.tikkanen@soite.fi, puhelin 044-7232343   

Yhteenveto kehittämissuunnitelmasta 

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu 

korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saa-

daan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset 

ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, 

miten asia hoidetaan kuntoon. 

Yksikössä pidetään kuukausittain osastopalaveri ja tarvittaessa useanminkin. Lisäksi pide-

tään kerran kuukaudessa pienempi toiminnan kehittämispalaveri. 

Huolehditaan, että talo toimii asiallisesti ja ajan hengessä. Palaverissa käsitellään jokaisen 

työntekijän ja jonkin ulkopuolisen tahon esiin tuomat ideat ja kehittämishankkeet. Niistä kes-

kustellaan ja yhdessä laaditaan tarvittaessa uudet toimintatapaohjeet. 

Soiten antamat yhteiset toimintaohjeet käydään läpi ja ne sisäistetään talon toimintaan.  

Jokainen talon asukas ja työntekijä saa tuoda ideoita ja kehittämisajatuksia esille palave-

reissa. Koska yksikkömme on pieni, eri ideoiden kokeilu ja kehittäminen onnistuu helposti. 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen 

Paikka ja päiväys 

Lestijärvi 19.9.2022 



 

Sivu 28 / 28 

Allekirjoitus 

Raija Heikkinen, palveluesimies 

Palveluasuminen, Kotipirtti, Lestijärvi 
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