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1. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 

Palveluntuottaja 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Y-tunnus 0216462-3 

Kunta/ Kuntayhtymän nimi: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, 

Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola 

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Pihlajatupa 

Kauppisentie 10B, 69510 Halsua 

Sijaintikunta yhteystietoineen: Halsua, Pihlajatupa ohjaajat: 040 804 5880, vastaava ohjaaja 

Elina Virkkala, 040 804 5881, yksikön palveluesimies: Teija Hietala, 040 804 5550 

Sote-alueen nimi: OYS-erva 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto, asumispalvelut, asumispalveluyksikkö, 11 paikkaa 

tehostettua palveluasumista, neljä tukiasuntoa ja yksi intervallipaikka 

Esimies Teija Hietala, puhelin 040 804 5550, sähköposti teija.hietala@soite.fi 

Toimintalupatiedot  

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite voi järjestää asiakkaan pal-

velun omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelein. Palvelusetelituottajat ja käytössä 

oleva palvelusetelilajit löytyvät palse.fi -sivuilta.  

Pihlajatupa on Soiten omaa toimintaa. Ostopalveluna Pihlajatuvalla on siivous Sol -palvelut 

Oy, Kiinteistöhuoltopalvelut Halsuan kunta, Apteekkipalvelut Kaustisen apteekki Halsuan si-

vutoimipiste, Keittiöpalvelut Soiten keittiö Kannelma.  
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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. 

Vammaispalvelun toimialueen toiminta-ajatus ja visio  

Visio:  

Tuottaa asumispalvelua, jossa mahdollistuvat yksilölliset arkielämän valinnat. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että erilaisissa arjen toiminnoissa asukkaita ohjataan omatoimisuuteen ja 

tuetaan/ohjataan /autetaan kuntouttavalla työotteella kohti asukkaiden omia tavoitteita kunni-

oittaen asukkaiden yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.  

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? 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten arvoja ovat 1) Arvostava 

kohtaaminen 2) Avoimuus 3) Osallisuus 4) Vastuullisuus 5) Yhdenvertaisuus  

Pihlajatuvan arvot pohjautuvat myös näihin arvoihin. Alla avattu, miten se näkyy toiminnas-

samme:  

Arvostava kohtaaminen: asukas on tärkeä  

Avoimuus: avoin vuorovaikutus 

Osallisuus: tavoitteena hyvä elämä 

Vastuullisuus: moniammatillinen yhteistyö  

Yhdenvertaisuus: tasa-arvo ja esteiden poistaminen/kaikenlainen saavutettavuus 

Pihlajatuvan toimintaperiaatteet: 

Tuottaa asumispalvelua, jossa mahdollistuvat yksilölliset arkielämän valinnat. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että erilaisissa arjen toiminnoissa asukkaita ohjataan omatoimisuuteen ja 

tuetaan/ohjataan /autetaan kuntouttavalla työotteella kohti asukkaiden omia tavoitteita kunni-

oittaen asukkaiden yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.  

Pihlajatupa on ennen kaikkea koti, joka luo turvaa, viihtyvyyttä, sosiaalisia suhteita -osallistu-

mista ja osallisuutta mahdollistaen. Arvopäämäärämme lähtee ihmisarvon ja yksilön elämän 

kunnioittamisesta sekä tuloksellisesta asiakaspalvelusta. Toimintaperiaatteinamme ovat 

asukkaiden arvokas elämä sekä hyvä ja turvallinen olo. Asukkailla on oikeus saada tilanteen 

edellyttämää yksilöllistä tukea, ohjausta/apua ja hoivaa. Asukkaat kokevat olevansa asian-

tuntevan ja turvallisen palvelun piirissä. 

Itsemääräämisoikeus näkyy siten, että tuemme asukkaiden itsenäistä selviytymistä, elämän 

hallintaa sekä päätöksentekoa omissa asioissa. Asiakkaan omaa tahtoa kunnioitetaan otta-

malla huomioon hänen toivomukset, mielipiteet ja hänen kanssaan toimitaan yhteisymmär-

ryksessä.  



 

Sivu 6 / 34 

Aktiivinen arki, yhteisöllisyys ja yhteinen tekeminen luovat mahdollisuuden fyysisen, sosiaali-

sen ja psyykkisen hyvinvointiin. Huomioimme omaiset ja läheiset asiakkaiden arjessa ja 

teemme päivittäin yhteistyötä omaisten kanssa. Yhteistyö asukkaan omaisten ja eri toimijoi-

den välillä on avointa, luotettavaa ja sujuvaa. Omaiset kokevat, että heidän läheisensä on 

asiantuntevan ja turvallisen palvelun piirissä. 

Tehostetun palveluasumisen tilat on suunniteltu asukkaiden omiksi kodeiksi. Yhteisissä ti-

loissa syödään, harrastetaan ja juhlitaan sekä vietetään normaalia arkea. Omaan rauhaan 

pääsee niin halutessaan ja osallistuminen toiminnallisiin tapahtumiin on vapaaehtoista. Asuk-

kaita kannustetaan aktiivisuuteen omassa arjessa positiivisella otteella. Esteetön liikkuminen 

on huomioitu sekä palveluasumisen sisällä, että piha-alueilla, jossa mahdollisuus erilaisiin vi-

rikkeellisiin toimintoihin. 

Ammattitaitoinen henkilökunta on ohjaamassa ja turvaamassa asiakkaiden elämää arjessa ja 

asumisessa. Henkilökunta on sitoutunut työhönsä sekä oman ammattitaitonsa ylläpitämi-

seen. Työskentelymme on moniammatillista yhteistyötä, kaikki ovat mukana ja jokaisella on 

vastuu yhteisestä tuloksesta. Avoin työilmapiiri antaa jokaiselle mahdollisuuden toimia työyh-

teisömme parhaaksi. Työssämme olemme jakaneet vastuualueita henkilökunnan kesken, 

tämä tuo työntekijöille vastuuta ja oikeuden osallistua oman työnsä kehittämiseen. 

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.  
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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 

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. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72811
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Riskienhallinnan prosessi on käytännössä omavalvonnan toimeenpanon prosessi, 

jossa riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 

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 (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.  

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? 

Laatuportti on potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely 

ja tietotekninen työkalu. Henkilökunta tekee kaikista läheltä piti -tilanteista tai asiakkaalle ta-

pahtuneista poikkeamatilanteista sähköisesti ilmoituksen ja lähettävät sen lähiesimiehen kä-

siteltäväksi.  

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

Epäkohdat, riskit ja laatupoikkeamat käsitellään yksiköin kokouksissa ja niistä laaditaan muis-

tio. 

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

Saamme suullista ja kirjallista palautetta suoraan asiakkailta ja /tai omaisilta sekä myös eri 

yhteydenpito välineiden kautta. Asiakkaalla ja omaisilla on mahdollisuus myös tehdä ilmoitus 

vaaratapahtumasta https://www.soite.fi/palautejarjestelmat 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 
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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? 

Laatuportti -järjestelmällä ilmoitetut haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään yksi-

kön esimiehen toimesta. Lisäksi ne sekä korjaavat toimenpiteet käydään läpi yksikön henki-

löstöpalavereissa. Dokumentaatio ilmoituksesta korjaaviin toimenpiteisiin toteutuu Laatuportti 

järjestelmässä. 

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: 

Poikkeama ilmoitus menee yksikön esimiehelle. Esimies käy poikkeama ilmoituksen läpi ja 

tekee kehittämisehdotuksen yhdessä henkilöstön kanssa. Lisäksi asiaa käsitellään aina hen-

kilöstöpalavereissa ja kirjataan kaikkien tiedoksi. Asukasta tai omaista informoidaan tapahtu-

neesta. 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan 

henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Muutoksista tiedotetaan sähköpostilla, kokouksissa/henkilöstöpalavereissa ja Soitenetin 

kautta. Ulkoisiin yhteistyötahoihin 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? 

Pihlajatuvan henkilökunta 

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Palveluesimies Teija Hietala p.040 804 5550 tai 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 toimintayksikössä pääsisäänkäynnin ilmoitustaululla 

sekä Soiten verkkosivuilla.  

5. Asiakkaan asema ja oikeudet 

Palvelutarpeen arviointi 

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? 

Asukkaan palvelun tarve arvioidaan vuosittain tai/ja palveluiden muuttuessa. Vastaava oh-

jaaja ottaa yhteyttä vammaispalvelutoimistoon, jonka toimesta palvelusuunnitelma päivite-

tään moniammatillisena yhteistyönä. 

Asukkaiden omaohjaajat päivittävät puolivuosittain tai tarpeen mukaan asumisen toteuttamis-

suunnitelman yhteistyössä asukkaan, omaisten/laillisen edustajan ja muun hoitohenkilökun-

nan kanssa Rai-arvioita apuna käyttäen.  

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

tiin? 

Asukas on aina mukana palvelutarpeen arvioinnissa sekä omainen kutsutaan mukaan asuk-

kaan luvalla. 

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 

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 
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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?  

Asumisen toteuttamissuunnitelma ja itsemääräämisoikeutta tukeva suunnitelma laaditaan yh-

dessä asiakkaan/läheisen/tai hänen edustajansa kanssa. Suunnitelma päivitetään asiakkaan 

tilanteen muuttuessa tai vähintään puolivuosittain.  

Asumisen toteuttamissuunnitelma on selvitys asiakkaan toimintakyvystä ja voimavaroista 

sekä yhdessä sovituista asioista ja suunnitelluista palveluista.  

Suunnitelmien toteutumista seurataan asiakas- ja potilastietojärjestelmään tehtävillä kirjauk-

silla.  

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

kemys tulee kuulluksi? 

Käytössä on asukkaan käyttämä kommunikointimenetelmä. Tieto/vaihtoehdot tulee olla saa-

vutettavassa muodossa. Kommunikoinnissa käytetään erilaisia vaihtoehtoisia kommunikointi-

menetelmiä esim. kuvia ja tulkkeja selkokielen lisäksi. 

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

sen mukaisesti? 

Asiakkaille sovitut palvelut kirjataan asiakas- ja potilastietojärjestelmään, josta ne ovat henki-

lökunnan luettavissa. Lisäksi viikoittain pidetään henkilökunnan kesken asukaspalavereja, 

joissa tutustutaan asukkaan asioihin omaohjaajan laatiman ns. käyttöohjeen ja toteuttamis-

suunnitelman mukaan, näistä selviää kunkin asiakkaan toimintakyky, voimavarat, palvelut, 
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mahdolliset omat toiveet ja erityishuomiot.  Nämä ohjeet ovat myös asukkaiden huoneessa 

kaapin sisäovessa.  

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). 

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 

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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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. 

Miten asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan konkreettisesti päivittäisessä toimin-

nassa? 

Asukas ja/tai hänen omaisensa osallistuu hoidon/palvelun suunnitteluun, hoitoon/palveluun ja 

sitä koskevien päätösten tekoon toimintakykynsä, voimavarojensa ja terveytensä mukaan. 

Asukasta ohjataan/avustetaan/hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan; asukkaan 

etu, yksilölliset tarpeet, mielipiteet ja toiveet otetaan huomioon kaikessa arkeen liittyvissä toi-

minnoissa. 

Yksikössä käytetään myös tuettua päätöksentekoa vahvistamaan itsemääräämisoikeuttaan. 

Mikäli ennakolliset toimet ja rajoitustoimenpiteitä ennen käytettävät lievemmät keinot eivät 

riitä takaamaan asukkaan turvallisuutta tai terveyttä joudutaan käyttämään rajoittamista, se 

tehdään kehitysvammalaissa määrättyjen rajoitustoimenpideohjeiden mukaisesti. 

Jokaisella asukkailla on ajantasainen asumisen toteuttamissuunnitelma ja itsemääräämisoi-

keussuunnitelma, johon kirjataan jokaiselle konkreettisia asioita vahvistamaan hänen itse-

määräämisoikeuttaan. Asukkailla on oikeus määrätä omasta elämästään, tehdä omia valin-

toja ja toteuttaa niitä. Asukkailla on oikeus saada tukea, ottaa riskejä ja erehtyä sekä oppia 

virheistä. Asukkaan hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta on ylläpidettävä ja edistettävä. 

Mitkä ovat asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi välttämättömien rajoitustoimenpiteiden 

käyttöä koskevat periaatteet? 

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja 

palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Lähtö-

kohtana on ihmisarvon loukkaamattomuus sekä vakaumuksen ja yksityisyyden kunnioittami-

nen. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itse-

määräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. 
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Pihlajatuvalla päätökset ja ratkaisut tekee virkasuhteessa oleva palveluesimies tai vastaava 

ohjaaja. 

Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turval-

lisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Rajoitustoimenpiteitä käytetään vain, kun se on 

asukkaan tai toisten asukkaiden terveyden- ja turvallisuuden vuoksi välttämätöntä, eivätkä 

lievemmät keinot ole riittäviä eikä asukas ymmärrä tekojensa seurauksia.  Soiten yksiköiden 

yhteinen moniammatillinen tiimi arvioi asukkaan tilanteen aina ennen rajoitustoimenpiteiden 

käyttöä. Tiimissä on lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja yksikön virkasuhteessa oleva 

vastaavaohjaaja tai palveluesimies. 

Kuvatkaa rajoitustoimenpiteisiin liittyvät toimintatavat ja niiden kirjaaminen 

Jokaiselle asukkaalle tehdään henkilökohtainen asumisen toteuttamissuunnitelma ja itse-

määräämisoikeussuunnitelma, johon kuvataan mahdollisiin rajoittamistoimenpiteisiin liittyvät 

yksilölliset toimintatavat.  

Palveluesimies tai/ ja vastaava ohjaaja tekee rajoitustoimenpiteistä aina ratkaisun tai kirjalli-

sen päätöksen ennen sen toteuttamista. Sitä ennen moniammatillinen tiimi on arvioinut rajoi-

tustoimenpiteen välttämättömyyden perustuen kehitysvammalakiin. Ratkaisu, päätös, tarvitta-

vat keinot ja rajoittamisen perusteet kirjataan Sosiaali-Efficaan. 

 Näitä toimenpiteitä saa tehdä vain sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Äkillisissä 

tilanteissa ratkaisun voi tehdä vuorossa oleva työntekijä lain puitteissa ilmoittamalla siitä heti 

palveluesimiehelle. 

Mitkä ovat rajoittamista ja rajoittavien välineiden käyttöä koskevat toimintaohjeet? 

Käytetään vain moniammatillisen tiimin arvioiden perusteella tehtyjen päätösten mukaan.  

Katso lisäksi edelliset kohdat. 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

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 



 

Sivu 16 / 34 

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? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa kä-

sitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa esimiehelle, mikäli havaitsee epäasiallista 

kohtelua. 

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 

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. 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. 
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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.  

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Asiakaspalautteet käsitellään, tilastoidaan ja luokitellaan sähköisessä palautejärjestelmässä. 

Havaittuihin epäkohtiin määritellään kehittämistoimenpiteet, jotka toteutetaan ja kirjataan pa-

lautejärjestelmään.  

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 

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.sandstrom@soite.fi, puhelin 044 7232 309. 

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. 
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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. 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

Kuluttajaneuvonnassa voit asioida puhelimitse numerosta 029 505 3050 ma, ti, ke, pe klo 9-2 

ja to 12-15 

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

asta oman selvityksensä ennen muistutusvastauksen antamista. 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? Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

Pihlajatuvalla on käytössä kuntouttava työote, jolla tuetaan asukkaan jäljellä olevia voimava-

roja ja asukkaan osallisuutta jokapäiväiseen elämään. RAI-toimintakykyarviointi on palvelu- ja 

asumisen toteuttamissuunnitelman pohjana. Asukkaita tuetaan ja ohjataan osallistumaan hoi-

toonsa, aktivoidaan osallistumaan päivä- tai työtoimintaan sekä erilaisiin talon tapahtu-

miin/vapaa-ajan tapahtumiin ja yhteiskuntaan omassa kontekstissaan.    

Pihlajatuvalla eletään normaalia arkea työn, harrastusten, vapaa-ajan ja läheisten ollessa 

osana arkea. Omaiset ja ystävät ovat tervetulleita Pihlajatuvalle. Asukkaita tuetaan pitämään 

yhteyttä omaan läheisverkostoonsa.  

Asukkailla on mahdollisuus valvottuun/ohjattuun ulkoiluun ympäri vuoden niin halutessaan. 

Yhteistyötahoja ovat mm. seurakunta, kehitysvammaisten tukiyhdistys, kansalaisopisto, koulu 

ja kunta. He järjestävät mielekästä toimintaa yhdessä henkilökunnan kanssa. 

Asiakkaat ruokailevat oman kodin yhteisessä tilassa ja ohjaajat huolehtivat ruokailun suju-

vuudesta ja turvallisuudesta. Pääasiassa asiakkaat ottavat itse ruokansa ohjaajan läsnä ol-

lessa. Ohjaaja kuitenkin annostelee ja vie ruuan niille henkilöille, jotka eivät itse pysty tule-

maan ottamaan ruokaansa. Tarvittaessa asiakasta syötetään. Henkilöstö tilaa ateriat asiak-

kaille huomioiden erityistarpeet ja lisäksi käytetään tarvittaessa lisäravinteita tai rikastettua 

ruokaa. Laaja-alainen kliininen havainnointi ja kirjaaminen ovat erittäin tärkeitä kehitysvam-

maisen henkilön oikeanlaisen ruokavalion ja nesteytyksen saamisen kannalta.  
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Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoittei-

den toteutumista seurataan? 

Päivittäisien toimintojen yhteydessä seurataan asukkaan toimintakykyä/hyvinvointia jatku-

vasti. Tiedot kirjataan Lifecare- ja Sosiaali Effica-potilasjärjestelmiin. Asumisen toteuttamis-

suunnitelmissa arvioidaan asukkaalle asetettuja tavoitteiden toteutumista puolivuosittain eli 

pitkänaikavälin seurantana. 

Ravitsemustilaa seurataan säännöllisellä toimintakyvyn- ja painonseurannalla. Tarvittaessa 

pidetään nestelistaa ja otetaan tarvittavia verikokeita. Lisäksi tehdään säännöllisesti ravitse-

musarvio käyttäen MNA-ravitsemusarviointimittaria. 

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? 

Lounas, välipala ja päivällinen tulevat Soiten Kannelman keittiöltä. Aamupalan valmistaa yö-

vuorolainen. Iltapala tehdään yhdessä asukkaiden kanssa. Isompitöiset iltapalat esim. puurot 

valmistaa yövuorolainen. 

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? 

Kannelman keittiöltä voi tilata ruuan myös sosemaisena tai allergisille sopivana ruokana. 

Asukkaille on tehty listaus allergioista ja erityisruokavaloista, joka löytyy keittiönkaapin oven 

sisäpuolelta. Ateriointi tapahtuu ruokasalissa, jossa voi tarkkailla asukkaiden ruokailua. Hen-

kilökunnalla on käytössä esimerkkiruokailu. 

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
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Miten asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa seura-

taan? 

Ravitsemustilaa seurataan painokontrollein ja laboratorioarvoin säännöllisesti. Ateriointi ta-

pahtuu ohjaajien läsnä ollessa, joka auttaa huomioimaan ravinnon saannissa tapahtuvia 

muutoksia. 

Asukkaiden ruokailuajat: Aamupala 7.30–9, lounas 11, välipala/päiväkahvi 13.30 - 14, päiväl-

linen 16.15, iltapala 19.30 

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? Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennal-

taehkäistään? 

Käsihygienia on tärkeä osa asiakastyötä. Sormusten, kellojen ja muiden korujen käyttö asia-

kastyössä on kielletty. Kädet pestään ja/tai desinfioidaan aina asiakaskontaktien välillä. Koko 

henkilöstöllä on hygieniapassi -koulutus, Talossa on erillinen eritesiivous ohjeistus ja väline-

kori, jonka avulla nopeasti pystytään puuttumaan infektioeritteisiin. Lisäksi kosketuseristysoh-

jeet/eristyssiivousohjeet päivittää Soiten infektiohoitaja/-lääkäri. 

Talossa on myös hygieniavastuuhenkilö. Konsultaatioapua saadaan Soiten hygieniahoitajalta 

tai infektiolääkäriltä. 

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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Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Yleiset tilat ja osan asukashuoneista siivoaa SOL-siivouspalvelut. Osa asukkaista siivoaa 

oman huoneensa ohjatusti erillisen viikkosiivouslistan mukaan. Yksikössä on siivousvas-

taava, joka tekee esim. viikko- ja kuukausisiivouslistan henkilökunnalle. Henkilökunta on 

omalta osaltaan vastuussa yksikön siisteydestä.  

Lääkejäte toimitetaan apteekkiin hävitettäväksi ja riskijäte terveyskeskukseen. 

Pyykki pestään yksikössä omana työnä.  Asukkaat osallistuvat omien voimavarojensa ja 

pyykkivuoronsa mukaan yhdessä ohjaajien kanssa pyykin pesuun, kuitenkin päävastuu pyy-

kinpesusta on ohjaajilla. 

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

tamiseen ohjeiden ja standardien mukaisesti? 

Yksikössä on siivouskansio, josta selviää talon puhtaanapito ja pyykkihuolto. Kansio katso-

taan perehdytyksen yhteydessä, lisäksi kansio on vapaasti luettavissa toimistossa, milloin 

vain. 

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? 

Pihlajatuvan terveydenhuollon palveluista vastaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspal-

velukuntayhtymä Soite. Yksikössä on omalääkäri, johon voidaan tarvittaessa olla yhteydessä. 

Hän ohjaa tarvittaessa tulemaan myös vastaanottokäynnille terveyskeskukseen. Virka-ajan 

ulkopuolella kiireellisissä tapauksissa otetaan yhteyttä Kokkolan yhteispäivystykseen.  

Hammashoito järjestetään Tunkkarin hammashoitolassa. Asukkaat käyvät säännöllisesti tar-

kastuskäynneillä.  
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Yksikössä on erillinen toimintaohje toimiston muovitaskutelineessä koskien kuoleman tapauk-

sia. 

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Henkilökunta seuraa yleistä terveydentilaa ja vointia päivittäin sekä tekee tarvittavia toimenpi-

teitä/mittauksia. Lisäksi pääasiassa sairaanhoitajan vastuulla on seurata yksilölliset sairau-

det, lääkitykset ja laboratorionäytteet sekä eri mittauksien esim. verenpaine, paino seurannan 

organisointi. 

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Sairaanhoitaja yhdessä ohjaajien 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? 

Yksikössä on käytössä oma lääkehoitosuunnitelma, joka pohjautuu organisaation yhteisesti 

laatimaan lääkehoitosuunnitelmaan. Lääkehoidon vastuuhenkilöt päivittävät suunnitelman 

kerran vuodessa. Suunnitelma on vapaasti luettavissa koko henkilökunnan kesken ja sitä 

käydään läpi yhteisissä palavereissa. 

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Lääkehoidosta vastaa sairaanhoitaja Jaana Koivukoski yhdessä lääkärin kanssa. Kaikilla 

työntekijöillä on voimassa oleva lääkelupa.  

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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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 

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? 

Asiakas/potilastietojärjestelmien, yhteisten palaverien ja eri yhteydenpitovälineiden kautta. 

Lisäksi edellä mainituissa paikossa asioidessa asukkaan mukana on aina myös ohjaaja. 

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. 
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Osana asiakasturvallisuuden varmistamista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan toimin-

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

mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteis-

työtä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden 

kanssa? 

Organisaatiolla on kirjallinen turvallisuussuunnitelma eri turvallisuusuhkien varalta sisältäen 

toimintaohjeet henkilöstölle. Suunnitelmat päivitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Pihla-

jatuvan palo- ja pelastussuunnitelma sisältää myös turvallisuusriskien ja -uhkien kartoituksen. 

Laatuportti -järjestelmään kirjataan kaikki asiakkaita koskevat läheltä piti- ja vahinkotapahtu-

mat ja niitä käytetään turvallisuussuunnittelun pohjana 

Jokaisessa vuorossa on työvuorotaulukkoon merkitty vastuuvuorolainen, joka on vastuussa 

vuoron asiakasturvallisuudesta yhdessä esimiehen kanssa. 

Henkilöstö 

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

teet 

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. 
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Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Pihlajatuvalla työskentelee ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta, johon kuuluu yhteinen 

hallinnollinen palveluesimies Kannelman kanssa, vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja ja 7 asu-

misohjaajaa, joilla koulutusvaatimuksena lähihoitaja tai aikaisempi vastaava koulutus. 

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Tehdään yhteistyötä resurssikeskuksen kanssa. Organisaatiolla on käytössä oma sissi- ja 

rekrytointijärjestelmä. Jokainen sijainen on kirjoilla Laura-järjestelmässä. 

Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin käytetään ensin sissiä, ellei sissiä ole vapaana, esimies voi ottaa 

talon ulkopuolisen sijaisen keskusteltuaan ensin sisseistä vastaavan kanssa. Sissit varataan 

Moveon-järjestelmästä. Virka-aikana esimies hoitaa sijaisjärjestelyt, muuten vastuuvuorossa 

oleva ohjaaja. 

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Henkilövoimavarojen riittävyys turvataan ennakoimalla työvoimatarpeet ja panostamalla työ-

hyvinvointiin. Henkilökunnalla on mahdollisuus työterveyspalveluihin Työplussassa. 

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

hiesimiestyöhön riittävästi aikaa? 

Toimenkuvat ovat eri ammattiryhmille ja vastuualueita on jaettu yksikön sisällä. Yksiköllä on 

erikseen hallinnollinen esimies. Vastaava ohjaaja vastaa asukastyöstä. 

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilöstön 

määrä? 

Yksikössä ei ole tuki- ja avustavaa henkilöstöä tällä hetkellä. 

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-
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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? 

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 riittävä työkoke-

mus vaadittavaan tehtävään.  

Yksikössä ei ole alle 18-vuotiaita asiakkaita. 

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. 
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Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omaval-

vonnan toteuttamiseen? 

Noudatetaan perehdytyssuunnitelmaan kirjattua perehdytysmallia. Perehdytyksen apuna 

käytetään perehdytyskorttia. Kuntayhtymässä on käytössä perehdytyksen verkkokurssi, jota 

hyödynnetään. 

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Yksikössä on laadittu koulutussuunnitelma, jossa huomioidaan yksikön osaamistarpeet ja 

esimerkiksi kehityskeskusteluissa ja auditoinneissa tai asiakaspalautteissa esille nousseet 

tarpeet ja henkilöstön 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). 

Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista esimie-

helle. Esimiehellä on ohjeistus, miten asia viedään eteenpäin. 

Toimitilat 
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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 voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen? 

Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään 

poissa? 

Tilojen käytön periaatteet 

Asukashuoneet ovat yhdenhengen huoneita, joissa on omat wc- ja suihkutilat. Tukiasunto 

puolella huoneistoissa on lisäksi pieni keittiö, oma ulko-ovi ja eteinen.  Asiakkaan kanssa teh-

dään vuokrasopimus tilasta, huonetta ei käytetä muuhun tarkoitukseen hänen poissa ollessa. 

Asukas sisustaa huoneensa haluamallansa tavalla, kuitenkin siten, että tila on turvallinen. Ta-

lossa on myös yhteiskäytössä olevia tiloja; tupakeittiö, punainen - ja sininen tupa, saunatilat, 

pyykkitupa. kuivaushuone ja eteistilat. Tilat ovat esteettömät ja kaikkien käytössä. 

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 

periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava 

työntekijä. 
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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? 

Jokaisessa asukashuoneessa ja wc-tiloissa on hälytysjärjestelmä laite, jolla asukas voi hälyt-

tää apua. Lisäksi on mahdollisuus saada hälytinranneke käteen. 

Käytössä on myös yksi hälytinpatja, joka ilmoittaa kouristuskohtauksista talon hälytysjärjes-

telmään. 

Yksikön ulko-ovissa on sähkölukot. Asukkailla on mahdollisuus saada käyttöönsä oma avain 

tai ovenaukaisuun käytettävä lätkä käyttöönsä. 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja 

hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 

Ohjaajat kuittaavat kutsulaite hälytykset asukkaan luo mentäessä. Laite ei lakkaa hälyttä-

mästä, ellei sitä kuitata. Laitteiden toimivuus testataan säännöllisesti. 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

Teija Hietala puh.040 804 5550 

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. 

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 
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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? 

Asukkaat saavat henkilökohtaiset apuvälineensä apuvälineyksiköstä lainana. Tarvittava 

opastus ja huolto saadaan sieltä myös. Pihlajatuvalla työskentelevät ovat kaikki omalta osal-

taan vastuussa laitteiden ja tarvikkeiden asiallisesta käytöstä, huollosta ja vikojen välittö-

mästä raportoinnista eteenpäin. 

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset 

vaaratilanneilmoitukset? 

Vaaratilanteen ilmoittamisesta on vastuussa koko henkilökunta, se tehdään viipymättä esi-

miehelle, jonka kanssa tehdään asianmukainen vaaratilanne ilmoitus eteenpäin. 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Apuvälinekeskus puh.040 8065598 

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-

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
https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
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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 

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 

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

luvussa säädetään asiakasasiakirjoihin kirjattavista perustiedoista. 

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? Miten varmistetaan, että asiakas-

työn kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti? 

Jokaisessa vuorossa kirjataan kaikista asukkaista yksikön potilastietojärjestelmiin. Organi-

saatio kouluttaa henkilöstöään kirjaamiseen sekä valvoo kirjaamista. Kirjaamiseen on varattu 

aikaa riittävästi.  Sosiaali Efficassa ollaan siirtymässä rakenteiseen kirjaamiseen, jolloin kir-

jaaminen on yhtenäistä. 

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? 

Kaikki käyvät Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilökunnalle kurssin ja verkkotentin. Linkki: 

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/tietosuojan-abc-julkishallinnon-henkilostolle/ 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Satu Tikkanen, satu.tikkanen@soite.fi, puhelin 044 7232 343  

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä  

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/tietosuojan-abc-julkishallinnon-henkilostolle/
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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 

Toiminta- ja laadunhallintasuunnitelma toimii kehittämisen mallina. Laatua arvioidaan kerran 

vuodessa. Asukkailta, 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 28.3.2022 

Allekirjoitus: Teija Hietala 
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