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1. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 

Palveluntuottaja 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Y-tunnus 0216462-3 

Kuntayhtymän nimi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Sote-alueen nimi Oys-e 

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Palvelukeskus Kannelma  

Katuosoite Kauppisentie 10  

Postinumero 69510 Postitoimipaikka Halsua 

Palvelumuoto, asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Hoidon ja hoivan toimialue, Tehostettu vanhusten palveluasuminen, paikkamäärä 21 

Esimies Teija Hietala 

Puhelin 040-8045550 Sähköposti teija.hietala@soite.fi 

Toimintalupatiedot  

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

Palvelusetelituottajat ja käytössä oleva palvelusetelilajit löytyvät palse.fi sivuilta.  

Ostopalveluina Kiinteistönhuoltopalvelut Halsuan kunta (Antti Tuominiemi), jätteenkuljetus 

(Kuljetus- ja puhtaanapito R&J), lääkäripalvelut tuottaa Pihlajalinna Oy, röntgenpalvelut Soi-

telta (Tapani Tikkakoski), laboratoriopalvelut Nordlab (Jukka Saarimies), lääkkeiden annosja-

kelu Kaustisen apteekki (Riitta Visuri-Taipale), keittiöpalvelut Soiten keittiö (Merja Ilomäki), 

hälytinjärjestelmäpalvelut Everon Oy, pesulapalvelut, työntekijöiden vaatteet Kokkopesu Oy 

(Mervi Särkijärvi) 
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Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen palvelu-

jen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

Laadunhallintasuunnitelmaa ja omavalvontasuunnitelmaa käyttäen. 

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

Kyllä  Ei 

2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 

Toiminta-ajatus 

Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palvelua tuotetaan. Toiminta-ajatuksen tulee perus-

tua toimialaa koskevaan lainsäädäntöön. Keskeiset sosiaalihuollon palvelua ohjaavat lait ovat 

sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä erityislakeina 

lastensuojelu- ja vammaispalvelulaki sekä laki kehitysvammaisten erityishuollosta, mielenter-

veys- ja päihdehuoltolaki ja vanhuspalvelulaki. 

Hoidon ja hoivan toimialueen toiminta-ajatus ja visio  

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 
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omaishoidon kehittämisohjelmaan, ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan sekä kan-

salliseen muistiohjelmaan.  

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus? 

Palveluasuminen turvaa mahdollisimman kodinomaisen asumisen asukkaille, jotka tarvitse-

vat hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti eivätkä enää selviydy omassa kodissaan koti-

hoidon turvin. 

Palveluasumisessa tuetaan asukkaita omatoimisuuteen kuntouttavan työotteen keinoin. 

Avustamme ja ohjaamme asukkaita päivittäisissä toiminnoissa omatoimisuutta tukien. 

Henkilökunta noudattaa työskennellessään hoitotyön eettisiä periaatteita, kuntouttavaa työ-

otetta sekä kunnioittaa asukkaan arvoja, vakaumusta ja tottumuksia. Asukasta kohdellaan 

kaikissa tilanteissa arvokkaasti ja ihmisarvoa kunnioittaen sekä huolehditaan itsemääräämis-

oikeuden toteutumisesta päivittäisissä toiminnoissa. Lisäksi tuetaan myös psyykkistä ja sosi-

aalista hyvinvointia. Huomioimme omaiset ja läheiset sekä kannustamme heitä osallistumaan 

asukkaiden arkeen omien voimavarojen mukaisesti. 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Sosiaalihuollon palveluiden tulee toteuttaa sosiaalihuollon lainsäädännön keskeisiä periaat-

teita. Palveluiden tulee edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähen-

tää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, 

riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet, edistää 

asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuol-

lossa. 

Arvot liittyvät läheisesti myös työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös 

silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Arvot 

kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoi-

hin saavuttaa ne. Toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön/palvelun tavoitteita ja asiakkaan ase-

maa yksikössä/palvelussa. Toimintaperiaatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvalli-

suus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintaperiaatteet muodos-

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

taamisessa.  

https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf
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Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet ovat osa omavalvontasuunnitelmaa ohjaten 

omavalvonnan toimeenpanoa. 

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet? 

Palveluasumista ohjaavat arvot ovat:  

Arvostava kohtaaminen: Jokainen ihminen on arvokas yksilö. 

Avoimuus: Turvallinen, rehellinen ja luottamuksellinen kanssakäyminen.  

Osallisuus: Omatoimisuuden tukeminen eri elämäntilanteissa.  

Vastuullisuus: Eettisyys ja moniammatillinen yhteistyö.  

Yhdenvertaisuus: Olemme yhdenvertaisia keskenämme. 

3. Omavalvonnan toimeenpano 

Riskienhallinta 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien riskien tunnistaminen on omavalvontasuunnitel-

man ja omavalvonnan toimeenpanon lähtökohta. Ilman epäkohtien tunnistamista ei asiakas- 

ja potilasturvallisuusriskejä voi ennalta ehkäistä eikä toteutuneisiin epäkohtiin puuttua suunni-

telmallisesti. Omavalvonta perustuu riskienhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mah-

dollisia epäkohtien uhkia tulee arvioida monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun näkökul-

masta.  

Riskit voivat aiheutua esimerkiksi riittämättömästä henkilöstömitoituksesta tai toimintakulttuu-

rista, jossa avointa turvallisuuskulttuuria ei tueta riittävästi. Riskejä voi aiheutua fyysisestä toi-

mintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet) ja toimintatavoista kuten esimerkiksi 

perusteeton asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tai asiakkaiden keskinäisestä 

käyttäytymisestä. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskienhallinnan edelly-

tyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asi-

akkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä 

epäkohtia 
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Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne 

kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on 

vaarassa. Riskienhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen 

riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, 

analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Esimiehen vastuulla on henkilöstön riit-

tävä perehdytys erityisesti toiminnassa asiakas- ja potilasturvallisuuteen kohdistuviin riskei-

hin. 

Riskienhallinnan työnjako 

Johdon ja esimiesten tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämi-

sestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, 

että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Esimiehillä 

on päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymys-

ten käsittelylle. Riskienhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallis-

tuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvalli-

suutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  

Riskienhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilö-

kunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta tur-

vallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asian-

tuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitte-

luun, toteuttamiseen 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.  

Riskienhallinnan prosessi on käytännössä omavalvonnan toimeenpanon prosessi, 

jossa riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72811


 

Sivu 8 / 34 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän johtoryhmä ja turvallisuustyö-

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

aluejohtajat toteuttavat riskienhallintaa sovituilla menettelytavoilla sekä siitä että heidät on pe-

rehdytetty ja koulutettu riskienarviointiin. Riskienhallinnan avulla pyritään tunnistamaan, pois-

tamaan tai pienentämään tunnistettuja riskejä, jotka ovat toiminnan kannalta merkityksellisiä. 

Riskien tunnistaminen 

Riskienhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tun-

nistetaan. 

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoik-

keamat ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus? 

Laatuportin HaVa - haittatapahtumajärjestelmä on potilas- ja asiakasturvallisuutta vaaranta-

vien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. Henkilökunta tekee kaikista 

läheltä piti-tilanteista tai asiakkaalle tapahtuneista poikkeamatilanteista sähköisesti ilmoituk-

sen ja lähettävät sen lähiesimiehen käsiteltäväksi.  

Myös asiakkaalla on mahdollisuus tehdä ilmoitus vaaratapahtumasta soite.fi sivuston kautta.  

Epäkohdat, riskit ja laatupoikkeamat käsitellään esille yksiköiden kokouksissa. 

Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riski? 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

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

ja raportointi. Vastuu riskienhallinnassa 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? 
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Laatuportin haittatapahtumajärjestelmällä ilmoitetut haittatapahtumat ja läheltä piti- tilanteet 

käsitellään yksikön esimiehen toimesta ja korjaavat toimenpiteet käydään läpi yksikön ko-

kouksissa. Dokumentaatio ilmoituksesta korjaaviin toimenpiteisiin toteutuu haittatapahtuma-

järjestelmässä. 

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, epäkohtien ja läheltä piti -tilanteiden sekä haittatapahtumien varalle mää-

ritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toi-

menpiteitä ovat muun muassa tapahtumien syiden selvittäminen ja niihin perustuen menette-

lytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään kirjaukset 

omavalvonnan seuranta-asiakirjaan. 

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

Poikkeaman ilmoitus menee sen yksikön esimiehelle, jossa poikkeama on tapahtunut. Esi-

mies käy poikkeaman ilmoituksen läpi yhdessä työntekijöiden kanssa ja tämän pohjalta teh-

dään kehittämisehdotus. Esimies voi laittaa tarvittaessa ilmoituksen edelleen eteenpäin. 

Kaikki poikkeamatilanteet käsitellään henkilöstöpalavereissa. 

Vaaratilanteesta tehdään kirjallinen ilmoitus esimiehelle, joka välittää ilmoituksen eteenpäin 

työsuojelupäällikölle. 

Asukasta tai omaisia informoidaan tapahtuneesta ja tarvittaessa ohjataan korvauksen hake-

misessa. 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan 

henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

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

hoihin ollaan tarvittaessa yhteydessä. 
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4. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön/palvelusta vastaavan esimiehen ja henki-

lökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. 

Omavalvonnan suunnitteluun voivat osallistua myös asiakkaat mahdollisuuksiensa mukaan. 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Kannelman henkilökunta ja palveluesimies Teija Hietala 

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Palveluesimies Teija Hietala puh. 040 8045550, teija.hietala@soite.fi 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakas-

turvallisuuteen liittyviä muutoksia. 

Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin, mikäli toi-

minta tai yhteystiedot muuttuvat. 

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 ilmoitustaululla toimintayksikössä sekä Soiten verk-

kosivuilla. 

5. Asiakkaan asema ja oikeudet 

Palvelutarpeen arviointi 

http://www.soite.fi/
http://www.soite.fi/
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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? 

Palvelupyynnön tultua asiakkaaseen otetaan yhteyttä 7 arkipäivän kuluessa. Tällöin tehdään 

alustava kartoitus ja sovitaan tarvittaessa kartoituskäynti. 

Kartoituskäynnin perusteella aloitetaan palvelusopimuksen tekeminen ja aina laaditaan pal-

velutarpeen arvioinnin yhteydessä lakisääteinen palvelusuunnitelma.  

Asiakas tai hänen omaisensa tekee palveluasumishakemuksen. Palveluasumishakemus kä-

sitellään moniammatillisessa SAS-työryhmässä. SAS-työryhmässä tehdään päätös palvelu-

asumispaikan saamisesta. Apuna palveluntarpeen arvioinnissa käytetään mm. RAI-toiminta-

kykyarviointia ja MMSE-mittaria. 

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

tiin? 

Hoito-ja kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa. Asukas, 

omainen tai edunvalvoja allekirjoittaa hoito- ja palvelusitoumuksen, jossa hän sallii tietojen 

vaihtamisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kesken hoitosuhteen aikana. 

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

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 
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palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua asiakas/palvelusuun-

nitelmaa ja jolla viestitään muun muassa palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa 

tapahtuvista muutoksista. Hoito- palvelu- tai kuntoutussuunnitelman toteutuminen asiakkaan 

päivittäisessä hoidossa ja palvelussa riippuu ennen kaikkea työntekijöiden hyvästä perehdyt-

tämisestä. Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen ja suunnitelman toteutumatta jäämi-

nen on myös asiakasturvallisuuteen liittyvä riski. 

Vanhuspalvelulain 16 §:n mukaan iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava 

suunnitelmaan. 

Keskeinen omavalvonnan toimeenpanossa sovittava asia on, miten varmistetaan palvelu-

suunnitelman toteutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa/palvelussa. 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seura-

taan?  

Hoito- ja kuntoutussuunnitelma tai muu asiakassuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan/lä-

heisen/ tai hänen edustajansa kanssa, suunnitelma annetaan asiakkaalle ja se päivitetään 

asiakkaan tilanteen muuttuessa tai vähintään kahdesti vuodessa. Hoito- ja kuntoutussuunni-

telma on selvitys asiakkaan toimintakyvystä ja voimavaroista sekä yhdessä sovituista asioista 

ja suunnitelluista palveluista. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan kirjataan myös asukkaan 

omat toiveet. 

Asiakasmaksulakiin perustuva maksupäätös tehdään palveluasumisen maksutaksojen perus-

teella ja päätös lähetetään asukkaalle, läheiselle tai hänen edustajalleen. Maksut tarkistetaan 

vuosittain. 

Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista seurataan asiakas- ja potilastietojärjestelmään 

tehtävillä säännöllisillä kirjauksilla. 

Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asiakaan nä-

kemys tulee kuulluksi?  

Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään ja päivitetään yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa. 

Suunnitelma laaditaan kuukauden kuluessa palveluasumiseen tulon jälkeen.  
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Suunnitelma annetaan asukkaalle tai omaiselle ja se päivitetään tilanteen muuttuessa tai vä-

hintään kahdesti vuodessa. Hoito- ja kuntoutussuunnitelma on selvitys asukkaan toimintaky-

vystä ja voimavaroista sekä yhdessä sovituista asioista ja suunnitelluista palveluista. 

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

sen mukaisesti?  

Asukkaalle sovitut palvelut kirjataan asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Jokaiselle asuk-

kaalle on nimetty omahoitaja, joka toimii yhteistyössä asukkaan, omaisten ja henkilökunnan 

kanssa. Omahoitaja huolehtii yhdessä sairaanhoitajan kanssa hoito- ja kuntoutussuunnitel-

man päivittämisestä sekä käytössä olevien mittareiden toteutuksesta.  

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. 

Asiakkaalla tulisi mahdollisuuksien mukaan olla esimerkiksi mahdollisuus esittää toiveita 

myös siitä, kuka häntä avustaa sukupuolisensitiivisissä tilanteissa. (Apulaisoikeuskanslerin 

ratkaisu (OKV/1/50/2018), Vammaispalvelujen käsikirja). 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksi-

tyisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen 

ja omannäköiseen elämään? 

Asukkaalla on itsemääräämisoikeus ja yksityisyyden suoja. Tätä kunnioitetaan mahdollisuuk-

sien mukaan huomioiden asukkaan elämänhistoria. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa on 

kirjattuna toiveet ja muut tarpeelliset asiat. 

https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1172/
https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1172/
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/itsemaaraamisoikeuden-tukeminen
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Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja 

palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Lasten-

suojelua, kehitysvamma- ja päihdepalveluja lukuun ottamatta laissa ei ole säännöksiä asiak-

kaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. Sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voi-

daan 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. Asiakkaan hoito-, palvelu- tai 

kuntoutussuunnitelmaan kirjataan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen käytännöistä ja väli-

neistä. 

Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta 

hoitavan lääkärin, että omaisten ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja palve-

lusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös asiakasasiakirjoihin. 

Lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuo-

jelulain (417/2007) 11 Luvussa samoin kuin kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa 

lain (519/1977) 3a luvussa on säädetty kehitysvammaisiin henkilöihin kohdistettavista rajoi-

tustoimenpiteistä. Vanhuspalveluissa ei ole erityisiä säännöksiä rajoittamistoimenpiteistä. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 3a luvussa on säännökset eri-

tyishuollossa olevien asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimen-

piteiden käytöstä. 

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksikössä 

on sovittu ja ohjeistettu? 

Jokaisesta rajoitteesta ja pakotteesta on erillinen lääkärin kirjaama tieto asiakkaan asiakas-

tietojärjestelmässä. Pihlajalinnan omalääkäri tarkistaa rajoitteet kolmen kuukauden välein. 

Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään? 

Lukitut ulko-ovet, sängyn laidat, hygieniahaalari, turvavyö pyörätuolissa ja geriatrisessa tuo-

lissa, tuolin pöytä. 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 
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Usein sosiaalipalveluista tehdyissä kanteluissa tulee esille asiakkaan kokemaa epäasiallista 

kohtelua. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaali-

huollon johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa 

ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä 

tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialli-

seen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 

Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista koh-

telua havaitaan?  

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

lua. 

Käytössä on myös palvelun laatuun liittyvä palautelomake. Palautelomake löytyy myös verk-

kosivuilta. 

Asiakkaaseen ja/tai hänen edustajaansa otetaan mahdollisimman pian yhteyttä tapahtuman 

jälkeen ja tilanne selvitetään. Tarvittaessa heitä ohjataan tekemään muistutus tai ottamaan 

yhteyssosiaali- ja potilasasiamieheen. Asia käsitellään palautteiden käsittelystä laaditun oh-

jeen mukaisesti. 

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiak-

kaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

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. 

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-
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maattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. Asiak-

kaan ja omaisten osallisuus tarkoittaa heidän näkemyksensä ja toiveidensa huomioon otta-

mista kaikissa palveluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

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

kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

Soitella on käytössää 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.  

Soitessa toimii ikäihmisten asiakasraati sekä kunnassa vanhus- ja vammaisneuvosto, joista 

voi tulla palautetta yksikköön. Palautteet käsittelee esimies. Yksikössä ei ole omaa asiakas-

raatia. 

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Asiakaspalautteet käsitellään, tilastoidaan ja luokitellaan sähköisessä palautejärjestelmässä. 

Havaittuihin epäkohtiin määritellään kehittämistoimenpiteet, jotka toteutetaan ja kirjataan pa-

lautejärjestelmää. 

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohte-

luun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityi-

syyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja to-

teutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun 

tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai 
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johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edusta-

jansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava sii-

hen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. 

Muistutuksen vastaanottaja Soite, Kirjaamo, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Tina Sandström, sosiaali- ja potilasasiamies, tina.sandström@soite.fi, puhelin 044-7232309. 

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-hallitukselle. 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

Kuluttajaneuvonnan puh. 0295536901, arkisin 9-15 välisenä aikana. 

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. 
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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 sosiaalijohtajalle. Muistutusmenettelyssä 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 sosiaaliasiamie-

hen/potilasasiamiehen on autettava asiakasta ongelmien selvittelyssä ja tarvittaessa muistu-

tuksen tekemisessä. Muistutuksen asianmukainen käsittely on osa palvelujen hyvää laatua ja 

laadun kehittämistä. Muistutuksen saavuttua sosiaalijohtajalle, yksikön edustajat antavat asi-

asta oman selvityksensä ennen muistutusvastauksen antamiselle. 

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 1-4 viikkoa. 

6. Palvelun sisällön omavalvonta 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

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

kumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan.  

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toi-

mintakykyä sekä osallisuutta? 

Jokaiselle asukkaalle tehdään RAI-toimintakykyarviointi. Tämän pohjalta laaditaan yksilölli-

nen hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jonka perusteella asukas saa riittävän ja ympärivuoro-

kautisen ohjauksen, hoivan, hoidon tuen ja palvelut. Lisäksi tehdään MMSE, MNA ja tarvitta-

essa GDS-15 arvioinnit.  

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 



 

Sivu 19 / 34 

Asiakkaan toimintakyky huomioiden asukkaalle tarjotaan mahdollisuuksia sekä yksikön omiin 

että yksikön ulkopuoliseen toimintaan, jotka tukevat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvin-

vointia. 

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoittei-

den toteutumista seurataan? 

RAI-toimintakykyarviointi ja hoito- ja kuntoutussuunnitelma päivitetään kaksi kertaa vuodessa 

ja aina tarvittaessa, kun hoidon tarve muuttuu. 

Ravitsemus 

Ravinto ja ruokailu sekä niihin liittyvä tapakulttuuri ovat keskeinen asiakkaille tärkeä osa mo-

nia sosiaalihuollon palveluja. Ravitsemuksessa huomioidaan ruokaviraston voimassa olevat 

väestötason ja eri ikäryhmille annetut ravintoaineiden saanti- ja ruokasuositukset.  

Ruokailun järjestämisessä on huomioitava asiakkaiden toiveiden lisäksi erityisruokavaliot 

(diabetes, autoimmuunisairaudet, ruoka-aineyliherkkyydet, -allergiat ja -intoleranssit) niin, 

että kaikki osapuolet voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Uskontoon tai eettiseen vakaumuk-

seen perustuvaa ruokavaliota ovat osa monikulttuurista palvelua, mikä tulee palvelussa ottaa 

huomioon. 

Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty? 

Kannelmassa on oma Soiten keittiö, josta tarjoillaan kaikki ruoat.  

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? 

Keittiö valmistaa ruoan erityisruokavalioiden mukaan. Hoitajat tiedottavat keittiöhenkilökuntaa 

erityisruokavalioista ja asukkaiden toiveista.  

Miten asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa seura-

taan? 

Säännölliset ruoka-ajat. MNA puolivuosittain, painon seuranta säännöllisesti, päivittäinen ra-

vitsemusseuranta ja lisäravinnon tarpeen arviointi. Lääkärin määräämät verikokeet säännölli-

sesti. 

Asukkaiden ruokailuajat:  

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
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Aamupala klo 8.00 

Lounas klo 11.30 

Päiväkahvi klo 13-14 

Päivällinen klo 16.30 

Iltapala klo 20-21 

Hygieniakäytännöt 

Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toiminta-

ohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvonnan ta-

voitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi in-

fektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 

Yksikön siivous ja pyykkihuolto ovat tärkeä osa-alue yleisen hygieniatason ja infektioiden le-

viämisen torjumisessa. THL on julkaissut ohjeen infektioiden torjunnasta pitkäaikaishoidossa 

ja -hoivassa (Ohje 2/2020). 

Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje normaaliajan tilanteeseen 

ja lisäksi poikkeusajan tilanteisiin. 

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

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

velusuunnitelmien mukaisesti? 

Infektiolääkärin ja hygieniahoitajan ohjeistukset ovat Soitenetissä nähtävillä. Yksikössä on 

myös omat hygieniayhdyshenkilöt. Henkilöstö toteuttaa työskennellessään aseptista työsken-

telytapaa. Erityistilanteissa henkilöstölle järjestetään koulutusta. Toimintaohjeet tartuntojen 

ehkäisemiseksi tulee infektioyksiköstä. Infektiohoitajaa ja infektiolääkäriä konsultoidaan tarvit-

taessa. Infektiolääkärin raportit tulevat sähköpostin välityksellä yksikön esimiehelle ja hygie-

niavastaaville.  

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

Henkilökunta noudattaa työssään ja opastaa vierailijoita voimassa olevien hygieniaohjeiden 

mukaan. Soiten Intrasta löytyy ajantasainen ohjeistus, josta vastaa Soiten infektiolääkäri. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Epidemiatilanteissa tehostetaan käsihygieniaa ja tarvittaessa rajoitetaan asukkaiden ja/tai 

vierailijoiden liikkumista. Vierailijoiden käytössä on käsien desinfiointiainetta sisältävät annos-

telijat ulko-ovilla, käytävillä ja käsienpesupisteissä. 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Siivous- ja pyykkihuolto ovat yksikön omaa toimintaa. Kannelmassa on yksi laitoshuoltaja, 

joka työskentelee arkisin aamuvuorossa. Hän huolehtii siivouksesta ja pyykkihuollosta yh-

dessä henkilökunnan kanssa.  

Pyykkihuollon tilat ovat tilavat ja asianmukaiset. Kaikki asukkaiden pyykki pestään Kannel-

massa. Osa työntekijöiden vaatteista on vuokravaatteita ja ne menevät pesuun Kokkolaan 

Kokkopesu Oy:lle. 

Miten henkilökunta on koulutettu/perehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykkihuollon toteut-

tamiseen ohjeiden ja standardien mukaisesti? 

Kannelmassa on oma ammattitaitoinen laitoshuoltaja, joka työskentelee arkisin klo 7-15. Hä-

nen vastuulla on huolehtia siivouksesta ja pyykkihuollosta. Soitella on yhteiset ohjeistukset 

myös näiden toteuttamiseen. Tarvittaessa konsultoidaan Soiten siivoustyönjohtajaa. 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaoh-

jeet asiakkaiden suun terveydenhoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjes-

tämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen varalta. 

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoi-

toa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Henkilökuntaa on ohjeistettu kirjallisilla ja suullisilla ohjeilla. Pihlajalinnan ohjeet sekä kiireet-

tömään että kiireelliseen sairaanhoitoon on olemassa ja kuolemantapauksiin liittyvä ohjeistus 

löytyy myös. Henkilökunnan vastuulla on ohjeiden noudattaminen. 

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Moniammatillisella yhteistyöllä päivittäin eri yhteistyötahojen kanssa esim. Pihlajalinnan – 

lääkäripalvelut, fysioterapeutti, muistihoitaja, ravitsemustyöntekijä ym. 



 

Sivu 22 / 34 

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Lääketieteellinen vastuu on Pihlajalinnan vastuulääkärillä AnniKaisa Saurolla ja hoidollinen 

vastuu palveluesimies Teija Hietalalla yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. 

Lääkehoito 

Yksikön lääkehoito perustuu yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, jota päivitetään 

säännöllisesti. Lääkehoitosuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämistä. Turvallinen lääke-

hoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liit-

tyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka yksikön ja lääkehoidon toteuttamiseen 

osallistuvan työntekijän on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia 

lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä. Oppaan mukaan palveluntuottajan on nimettävä yksikölle 

lääkehoidon vastuuhenkilö. 

Omavalvonnassa tulee tunnistaa ja korjata riskit, jotka johtuvat osaamiseen liittyvistä puut-

teista tai epäselvistä menettelytavoista lääkehoidon ja lääkehuoltoon toteuttamisessa. 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Yksikön lääkehoitosuunnitelma on tehty Soiten yhteisen Turvallinen lääkehoito-suunnitelman 

mukaisesti. Yksikön lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa. Päivittämisestä vas-

taa yksikön esimies yhdessä sairaanhoitajan kanssa. Lääkehoitosuunnitelma löytyy Soitene-

tistä Turvallinen lääkehoito-osiosta ja yksikön perehdytyskansiosta. Henkilöstön tulee suorit-

taa suunnitelmaan liittyvät tentit ja osaamisen näytöt ennen lääkelupien saamista. 

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Yksikön vastuulääkäri vastaa lääkehoidosta ja sairaanhoitaja toteuttaa lääkehoidon yhdessä 

muun henkilökunnan kanssa. Kannelman vasuulääkärina toimii AnniKaisa Sauro Pihlajalin-

nasta. 

Monialainen yhteistyö 

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiakkai-

den siirtymät palvelusta toiseen ovat osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Jotta palvelukoko-

naisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence
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palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden vä-

lillä. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 41 §:ssä säädetään monialaisesta yhteistyöstä asiakkaan tar-

peenmukaisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi.  

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- 

ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty? 

Soiten alueella toimii yhteinen LifeCare -potilas/asiakastietojärjestelmä, johon asiakkaan tie-

dot siirtyvät reaaliaikaisena. Asiakkaan siirtyessä toiseen hoitolaitokseen kirjataan hoitoon liit-

tyvät tiedot sähköiseen järjestelmään asiakkaan seurantalehdelle. Mikäli asiakas siirtyy lai-

tokseen, joka ei ole samassa järjestelmässä, tulostetaan tarvittavat asiakirjat ja hoitajan lä-

hete mukaan. 

7. Asiakasturvallisuus 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädän-

nöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuu-

desta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. Asiakasturval-

lisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien vi-

ranomaisten 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 mukainen velvollisuus ilmoittaa iäk-

käästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehi-

tetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoinkohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemi-

seen. 

Osana asiakasturvallisuuden varmistamista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan toimin-

tayksikön on tullut tehdä terveydensuojelulain nojalla annetun asetuksen (1280/1994) 4 §:n 

mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 
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Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteis-

työtä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden 

kanssa? 

Asiakasturvallisuuteen kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaisesti. Henkilöstön työvuorosuun-

nittelussa huomioidaan työntekijän osaaminen ja kelpoisuus työhön. Apuvälineiden hankin-

nalla ja asukkaiden sijoittelulla tuetaan myös asiakasturvallisuutta.   

Kulunvalvonta- ja hoitajakutsujärjestelmät ovat käytössä. Jokaisella asukkaalla, joka osaa hä-

lyttää on henkilökohtainen hälytin ranteessa. Hälytykset ohjautuvat suoraan hoitajien kännyk-

kään. Kännykästä näkee kuka soittaa ja tarvittaessa kännykän kautta saadaan yhteys asuk-

kaaseen. Osa hälyttimistä on ns. dementiahälyttimiä. Jos asukas yrittää ovesta ulos, kun 

asukas menee lähelle ovea, ovi menee lukkoon eikä näin pääse ulos ovesta. Jos asukas 

pääsee jostakin syystä karkaamaan, silloin tulee hälytys hoitajan kännykkään, mistä ovesta 

asukas on poistunut. Ulko-ovet ovat lukossa koko ajan. Ulko-ovella on soittokello. 

Lääkkeenjakohuoneeseen on avain vain molempien puolien koulutetulla vastuuhoitajalla joko 

sairaanhoitaja tai lähihoitaja työvuoron aikana. 

Kiinteistön avaimista pidetään kirjaa ja ne luovutetaan vain allekirjoitusta vastaan. Yksikön 

esimies vastaa avaimien luovutuksesta. 

Yksikössä on sprinklerijärjestelmä, automaattinen ja osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä. 

Kunnan talonmies huolehtii näiden kunnosta ja huollosta säännöllisesti. 

Palo- ja pelastussuunnitelma sisältää hälytyskaavion. Lisäksi tilojen, laitteiden ja välineiden 

ylläpidolla ja huollolla varmistetaan asukasturvallisuus. Palo- ja pelastusviranomaisten 

kanssa tehdään yhteistyötä palotarkastusten ja poistumisturvallisuussuunnitelman yhtey-

dessä sekä tarpeen vaatiessa muissakin tapauksissa. 

Henkilöstö 

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

teet 
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Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö, esim. sosi-

aalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki, joka tuli voimaan 1.3.2016. Jos toiminta on luvan-

varaista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava 

henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosi-

aalipalveluja tuottavissa 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 myös poikkeustilanteissa. 

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Palvelukeskus Kannelmassa työskentelee ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta, johon 

kuuluu 0,5 palveluesimies , kaksi sairaanhoitajaa, 11 lähihoitajaa ja yksi laitoshuoltaja. Hoito-

henkilökuntaa on arkisin ja viikonloppuisin aamuvuorossa neljä, iltavuorossa neljä ja yövuo-

rossa yksi. Yövuorossa apua saa tarvittaessa Pihlajatuvan yöhoitajalta. Laitoshuoltaja työs-

kentelee arkipäivisin aamuvuorossa. Henkilöstömitoitus on 0,619. 

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Asukkaiden hoito ja asiakasturvallisuus varmistetaan huolehtimalla riittävästä henkilöstömää-

rästä ja osaamisesta. Tehdään yhteistyötä resurssikeskuksen kanssa. Soitessa on käytössä 

sissi- ja rekryjärjestelmä. Perhonjokilaakson alueella toimii oma sissijärjestelmä. Jokainen si-

jainen laittaa hakemuksen Laura-järjestelmään. Ensisijaisesti sijaiset tulevat rekryn kautta. 

Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin käytetään ensin sissiä. Jos sissiä ei ole käytettävissä esimies voi 

ottaa ulkopuolisen sijaisen keskusteltuaan ensin sissien esimiehen kanssa. Lisäksi oma hen-

kilökunta joustaa eri tilanteissa. 

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 



 

Sivu 26 / 34 

Henkilöstövoimavarojen riittävyys turvataan ennakoimalla työvoimatarpeet ja panostamalla 

työhyvinvointiin ja sitä kautta työssä jatkamiseen. Henkilökunnalla on mahdollisuus työter-

veyspalveluihin Työplussassa.  

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että lä-

hiesimiestyöhön riittävästi aikaa? 

Työvuorosuunnittelu, toimenkuva ja tehtävänjako sekä eri vuosikellojen avulla. 

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilöstön 

määrä? 

Toimenkuvat olemassa. Laitoshuoltaja huolehtii siivouksesta ja vaatehuollosta.  

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. Rekrytointitilanteessa työnantajan tulee tarkistaa ha-

kijaa koskevat rekisteritiedot sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Suo-

sikki). Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liittyviä 

rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhtei-

sön työntekijöille. 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat 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. 

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työs-

kentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 
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Rekrytointitilanteessa todennetaan hakijan henkilöllisyys, tarkistetaan työkokemus sekä kou-

lutustodistukset ja/ tai opintosuoritukset. Terveydenhuollon ammattihenkilön ja sosiaalihuol-

lon ammattihenkilön pätevyys tarkistetaan JulkiTerhikki/JulkiSuosikki-rekisteristä:  

Tavoitteena on varmistaa, että rekrytoitavalla on vaadittava pätevyys ja kelpoisuus ja / tai riit-

tävä työkokemus vaadittavaan tehtävään.  

Alaikäisten alle 18-vuotiaiden kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden mahdollista ri-

kostaustaa 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. Sosiaalihuollon 

ammattihenkilölaissa säädetään työntekijöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaa-

mistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täydennyskouluttautumi-

nen. Erityisen tärkeä täydennyskoulutuksen osa-alue on henkilökunnan lääkehoito-osaami-

sen varmistaminen. 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omaval-

vonnan toteuttamiseen.  
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Noudatetaan perehdytyssuunnitelmaan kirjattua perehdytysmallia. Perehdytyksen apuna 

käytetään perehdytyskorttia. Kuntayhtymässä on käytössä perehdytyksen verkkokurssi, jota 

hyödynnetään. 

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Laaditaan koulutussuunnitelma, jossa huomioidaan yksikön osaamistarpeet ja esimerkiksi 

kehityskeskusteluissa ja auditoinneissa tai asiakaspalautteissa esille nousseet tarpeet ja hen-

kilöstön toiveet.  

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

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

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

huollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on laadittava toimintayksikölle 

ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen teh-

neeseen 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 riskienhallinnan prosessissa epäkohtiin liittyvät korjaa-

vat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön 

omavalvonnan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellai-

nen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaa-

vista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 

Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista 

tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten 

korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso luku 3 Riskienhallinta). 

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 
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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 voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 

Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään 

poissa. 

Tilojen käytön periaatteet 

Kannelmassa on iso ruoka/oleskelusali ja Ainolan käytävällä iso aulatila. Ruokailutilassa ko-

koonnutaan ruokailun merkeissä ja usein jäädään seurustelemaan yhdessä ruokailun jäl-

keen. Ruokailutilassa on myös televisio, samoin aulatilassa. Kaikki tapahtumat järjestetään 

isossa ruokailusalissa. Kesällä voi viettää aikaa aidatulla piha-alueella ja terassilla. 

Saunatiloja on yksi, jossa on mahdollisuus saunoa aina kun asukas haluaa. Erillisessä suih-

kuhuoneessa on mahdollisuus pesuihin myös lavetilla.   

Yhden hengen huoneissa on oma wc ja osassa huoneista on myös oma suihku. Kaksi huo-

netta on kahden hengen huonetta, joissa on yhteinen wc. Huoneiden pinta-alat ovat 14,5 – 

29 neliöä. Pariskunnille mahdollistetaan asuminen samassa huoneessa. Sänky tarjotaan 

Kannelman puolesta, muita huonekaluja voi tuoda itse. 

Jokaiselle tehdään vuokrasopimus siihen huoneeseen missä hän asuu. Huonetta ei käytetä 

muuhun tarkoitukseen asukkaan ollessa poissa. Huonetta voidaan joutua muuttamaan talon 

sisällä, jos toiminta sitä vaatii. 

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 liittyvät 
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periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava 

työntekijä. 

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n 13 kohdassa säädetään turvapuhelin- tai muun vas-

taavan palveluntuottajan velvollisuudesta laatia turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitel-

man vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Turvallisuusasiakirja voidaan pykälän 

2 momentin mukaan korvata tässä omavalvontasuunnitelmassa huomioon otetuilla asioilla. 

Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkaisuja yksi-

köllä on käytössään? 

Kannelmassa on asukaskohtainen hoitajakutsujärjestelmä. Asukkaalla on hälytysranneke kä-

dessä, jolla hän voi hälyttää hoitajan apuun. Jokaisessa huoneessa on hälytyslaite, jolla hoi-

taja voi hälyttää toisen hoitajan apuun. Laitteisto huolletaan ja testataan säännöllisesti. Häly-

tyslaite ilmoittaa automaattisesti sähköpostin välityksellä esim. pariston loppumisesta. Tieto-

koneohjelman avulla voi seurata laitteen toimivuutta.  

Ilmanvaihdosta huolehtii koneellinen ilmastointi. Käytävillä ja ruokasalissa on ilmalämpöpum-

put. 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja 

hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 

Hälytykset ohjautuvat suoraan vastaavan hoitajan kännykkään. Laitteisto huolletaan ja testa-

taan säännöllisesti. Hälytyslaite ilmoittaa automaattisesti sähköpostin välityksellä esim. paris-

ton loppumisesta. Tietokoneohjelman avulla voi seurata laitteen toimivuutta.  

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

Teija Hietala palveluesimies p. 040 8045550, Viktor Laitala talonmies p. 040 6802230 ja Eve-

ron asiakaspalvelu p. 020 7920703 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeita koskeva ohjaus ja valvonta siirtyi Valviralta vuoden 

2020 alussa Fimealle. Terveydenhuollon laitteiden käyttöön, huoltoon ja käytön ohjaukseen 

sosiaalihuollon yksiköissä merkittäviä turvallisuusriskejä, joiden ennaltaehkäiseminen on 

omavalvonnassa huomioon otettava asia. 
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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). Terveydenhuollon laitteella tar-

koitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai 

yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa 

sairauden tai vamman diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anato-

mian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai korvaamiseen. Hoitoon käytettäviä laitteita 

ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja veren-

painemittarit, kuulolaitteet, haavasidokset ym. vastaavat. 

Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–26 

§). Organisaation on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä noudatetaan 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä. 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden 

hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

Soitessa on laadittu yhteinen laiterekisteri, jossa on Kannelman ajantasainen, yksilöity tieto 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. Käytössä on henkilönostolaitteita ja -siirtolaitteita, 

pikadiagnostiikkalaitteita (crp, inr), verenpainemittareita, imulaite, happisaturaation seuranta-

laite, sairaalasänkyjä ja lääkesumutin. Apuvälinelainaamossa on tiedot asukkaiden henkilö-

kohtaisista apuvälineistä.  

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset 

vaaratilanneilmoitukset? 

Jos laitteella tapahtuu vaaratilanne, tehdään siitä ilmoitus Laatuportti järjestelmään. Sitä 

kautta tulee myös ilmoitus esimiehelle, joka huolehtii vaaratilanneilmoituksen tekemisen 

eteenpäin. 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Teija Hietala pem 040 8045550, Viktor Laitala talonmies, 040 6802230 

https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/tuotteen-markkinoille-saattaminen/terveydenhuollon-laitteet-ja-tarvikkeet
https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
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8. Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja kirjaaminen 

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen 

henkilöön liittyviä tietoja. Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, sa-

lassa pidettäviä henkilötietoja. Terveyttä koskevat tiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin 

ja niiden käsittely on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellyte-

tään, että se on suunniteltua koko käsittelyn ajalta asiakastyön kirjaamisesta alkaen arkistoin-

tiin ja tietojen hävittämiseen saakka. Käytännössä sosiaalihuollon toiminnassa asiakasta kos-

kevien henkilötietojen käsittelyssä muodostuu lainsäädännössä tarkoitettu henkilörekisteri. 

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tä-

män lisäksi on käytössä kansallinen tietosuojalaki (1050/2018), joka täydentää ja täsmentää 

tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa myös toimialakohtainen lainsää-

däntö. 

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee 

henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan esi-

merkiksi yksikköä/palvelua, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Rekisterin-

pitäjän tulee ohjeistaa mm. alaisuudessaan toimivat henkilöt, joilla on pääsy tietoihin (tieto-

suoja-asetus 29 artikla). 

Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaatteista. 

Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 

ja rekisteröidyille. Rekisteröidyn oikeuksista säädetään asetuksen 3 luvussa, joka sisältää 

myös rekisteröidyn informointia koskevat säännöt. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosi-

vuilta löytyy kattavasti ohjeita henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille vi-

ranomaismääräyksen (2/2015) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä kä-

sittelystä annetun lain 19h §:ssä säädetystä tietojärjestelmien käytölle asetettujen vaatimus-

ten omavalvonnasta. Tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma on erillinen asiakirja, jota ei 

ole säädetty julkisesti nähtävänä pidettäväksi, mutta on osa yksikön omavalvonnan kokonai-

suutta.  

Asiakastyön kirjaaminen 

https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://tietosuoja.fi/etusivu
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
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Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Kirjaamisvelvoite alkaa, kun 

sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon tar-

peesta tai kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaalipalvelua sopimuksen perus-

teella. Kirjaamisvelvoitteesta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 

(254/2015) 4 §:ssä. Yksittäisen asiakkaan asiakastietojen kirjaaminen on jokaisen ammatti-

henkilön vastuulla ja edellyttää ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot kussakin tapauksessa 

ovat olennaisia ja riittäviä. Jatkossa kirjaamista ohjataan yhä vahvemmin asiakirjarakenteiden 

avulla, joista THL tulee vuoden 2020 aikana antamaan asiaa koskevan määräyksen. Lain 3 

luvussa säädetään asiakasasiakirjoihin kirjattavista perustiedoista. 

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

Kannelmaan on luotu omat kirjaamisen ohjeet, joka noudattaa organisaation ohjeistusta. 

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti? 

Jokainen hoitaja kirjaa työvuoron aikana suorittamansa hoitotyön asukkaan tietoihin Lifecare 

potilastietojärjestelmään. Kirjaamiseen on mahdollista saada myös koulutusta. 

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsit-

telyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksi? 

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. 

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan 

liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilökunnalle 2020 kurssi ja verkkotentti (https://www.eop-

piva.fi/koulutukset/tietosuojan-abc-julkishallinnon-henkilostolle/) 

Joka toinen vuosi suoritettavalla tietosuojan ja tietoturvan verkkokurssilla.  

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/tietosuojan-abc-julkishallinnon-henkilostolle/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/tietosuojan-abc-julkishallinnon-henkilostolle/
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Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

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

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä  Ei  

9. Yhteenveto kehittämissuunnitelmasta 

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 vakavuuden mukaan suunnitelma, 

miten asia hoidetaan kuntoon. 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

Omavalvontasuunnitelmaa käydään läpi yhdessä Kannelman henkilökunnan kanssa. Asuk-

kailta, omaisilta ja henkilöstöltä saadaan ehdotuksia kehittämistarpeista, jotka käsitellään. 

Havaitut epäkohdat ja riskit poistetaan ja minimoidaan. 

10.Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja 

Paikka ja päiväys 

Halsua 27.6.2022 

Allekirjoitus 

Teija Hietala 
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