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1 OMAVALVONTASUUNNITELMA JA SEN LAATIMINEN 

 

 

 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Kotihoidon omavalvontasuunnitelman suunnittelee kotihoidon esihenkilöt yhteistyössä ko-

tihoidon henkilöstön kanssa.      

   

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Yksikön esihenkilöt: 

Eteläinen: Marja Vakkuri p. 044 4181524 

Itäinen: Sirkka Mäkelä p.0500 260015 

Kaakkoinen: Kati Isomäki p. 040 5909724 

Pohjoinen: Susanna Jaskari p. 050 3709922 

Kotikuntoutus ja sijaispooli: Maaria Salminen  p. 050 530 8820 

Psykiatrinen kotihoito: Satu Pakkala p. 050 5484753 

Rekrytointi: Katri Koivulahti p. 0504642998 

Tukipalvelut: Anne Rajala p. 0444700224 

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi 

 

Omavalvonnan avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua ja asiakasturvallisuutta 

päivittäisessä asiakastyössä.  

Omavalvontasuunnitelma toimii sekä palvelujen laadun kehittämisen työkaluna että pe-

rehdytysmateriaalina. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattu keskeiset toimenpiteet, joi-

den avulla varmistamme hyvän palvelun, puutumme epäkohtiin ajoissa sekä kehitämme 

toimintaa.   

Jokaisella työntekijällä on lakisääteinen ja eettinen velvollisuus toteuttaa omavalvontaa 

ja toimia työssään turvallisesti. Tähän sisältyy työntekijän velvollisuus ilmoittaa toimin-

nassa tai palvelun toteuttamisessa ilmenevästä epäkohdasta tai epäkohdan uhasta. 



 
 

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

Omavalvontasuunnitelma tarkastetaan vähintään vuosittain ja aina uusien ohjeiden tullessa

       

 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Koko kotihoidon omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävillä kotihoidon verkkosivuilla.    

Lisäksi yksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma on nähtävillä kotihoidon toimistoilla. 

      

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja Tarja 

Tiensivu-Peltokoski. 

 

Paikka ja päiväys             

 

Allekirjoitus             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi: Seinäjoen kaupungin kotihoito  Y-tunnus: 1928736-3 

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Seinäjoen kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut, kotihoito   

Katuosoite Alvar Aallon katu 9     

Postinumero 60100 Postitoimipaikka Seinäjoki   

Sijaintikunta Seinäjoki     

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Asiakasryhmä ikääntyneet asiakasmäärä: noin 600 

esihenkilö: Kotihoidon vt. johtaja Tarja Tiensivu-Peltokoski    

Puhelin 0505237299 Sähköposti tarja.tiensivu-peltokoski@seinajoki.fi 

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ostopalvelujen tuottajat Stella/9lives kotihoito ja Hoivamehiläinen. Kotihoidon alueet 

on jaettu kummallekin toimijalle siten, että eteläisen ja itäisen ostot ovat keskitetty 

Hoivamehiläiselle ja kaakkoisen sekä pohjoisen alueen ostot keskitetysti Stellalla/9live-

silla. Lisäksi alihankintana ostetaan osittain palveluita Wallaton Oy:ltä sekä Onni hoiva 

Seinäjoelta.  

 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen 

palvelujen laadusta. 

Kotihoito toteuttaa valvontakäyntejä yhteistyössä valvontakoordinaattorin kanssa. Ali-

hankkijat ovat toimittaneet Seinäjoen kaupungille omavalvonta ja lääkehoitosuunnitel-

mat. Seinäjoen kaupunki seuraa käyntiaikojen toteutumist a ja käyntisisältöjä kirjauk-

sien avulla. Kotihoidossa toimii ostoterveydenhoitajia, jotka osallistuvat aktiivisesti osto-

asiakkaiden hoitoon sekä yhteydenpitoon alihankkijoiden kanssa. Lisäksi alihankkijoiden 

asiakaskirjauksia sekä asiakaskäyntiaikoja seurataan kotihoidon toimesta kuukausittain. 

Kotihoito antaa tarvittaessa palautteita sekä tekee reklamaatioita alihankkijoille.  

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

x Kyllä  Ei 

Palveluntuottaja toimittaa omavalvontasuunnitelman kotihoidolle. Palveluntuottaja jul-

kaisee halutessaan omavalvontasuunnitelman omilla verkkosivuillaan.  

  



 
 

 

3 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus? 

Kotihoidon palvelujen suuntaviivat noudattelevat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kun-

tien vanhuspalvelujen vastuualueen tavoitteita.  

Ks. Sosiaali- ja terveyspalvelujen strategiset tavoitteet ja toimintaa ohjaavat linjaukset. 

Maakunnan ikääntymispoliittinen ohjelma korostaa ikääntyneen ihmisen mahdollisuutta 

asua omassa kodissaan.  

 

Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet 

Kotihoitoa ohjaavat arvot: 

ihmisarvon kunnioittaminen 

itsemääräämisoikeus 

yksilöllisyys  

osallisuus ja yhteisöllisyys 

lisäksi: tahto, rohkeus ja vastuullisuus 

 

  Kotihoitoa  ohjaavat seuraavat toimintaperiaatteet:  

asiakaslähtöisyys 

oikeudenmukaisuus 

ennakoivuus 

voimavaralähtöisyys 

turvallisuus 

kokonaisvaltaisuus 

jatkuvuus  

yhteistyö 

valinnanmahdollisuus 

perhekeskeisyys 

kustannusvaikuttavuus 

 

        

 



 
 

 

Miten toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet näkyvät yksikön päivittäisessä toi-

minnassa? 

Kaupungin kotihoito on sitoutunut toteuttamaan edellä mainittuja arvoja, periaatteita 

omassa toiminnassaan. Arvomme noudattavat myös sosiaali- ja terveyspalveluja sekä 

vanhuspalvelujen kokonaisuutena ohjaavia kansallisia arvoja ja arvostuksia. Sitoudumme 

työskentelemään näiden arvojen mukaisesti ja puutumme niiden rikkomiseen.  

Arvojen lisäksi ikääntymispoliittista ohjelmaa ohjaavat seuraavat eettiset periaatteet, 

jotka ohjaavat myös kotihoidon toimintaa: 

Asiakas toimii omien voimavarojensa mukaisesti, tuemme ja vahvistamme hänen toimin-

takykyä ja terveyttään hyviksi todetuilla työmenetelmillä ja ajanmukaisella tiedolla. Pa-

nostamme asiakkaitten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä haittatekijöiden 

välttämiseen. Järjestämme palvelut asiakaslähtöisesti asiakkaan todelliset tarpeet huo-

mioiden. Huolenpito on ennakoivaa asiakkaan tarpeiden, voinnin ja kunnon mukaan. Toi-

mimme työssämme moniammatillisesti. Teemme tiivistä ja avointa yhteistyötä omais-

ten, eri ammattiryhmien sekä muiden sidosryhmien, eri toimijoiden ja palveluntuotta-

jien kanssa.   



 
 

4 RISKIENHALLINTA 

Riskienhallinta on kokonaisvaltainen prosessi. Riskit tunnistetaan, arvioidaan ja reagoi-

daan tarpeen vaatiessa. Riskienhallinta on omavalvonnan toimeenpanon prosessi, jossa 

riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Toimintaohjeet-tiedosto R-asemalla, toimintaohje sisältää kotihoidon toimintaan liitty-

viä ohjeistuksia sairastapauksissa, tapaturmissa sekä toiminnanohjausjärjestelmään ja 

ongelmatilanteisiin liittyen. Toimintaohjeet käydään henkilökohtaisesti läpi perehdy-

tysaikana. Ohjetta päivitetään säännöllisesti.  

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen  

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

poikkeamat ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvolli-

suus? 

Toimintaohje henkilökunnalle sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta  

 

Kaavakkeita on tulostettuna toimistolla. Kaavake tallennettuna R:asemalle. 

SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS (SHL § 48 JA § 49)  

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan il-

moittamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään 

epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoi-

tuksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta organisaation sosiaalihuollon joh-

tavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.  

Mikäli epäkohtaa ei saada korjattua, on asiasta ilmoitettava aluehallintovirastolle (§ 49). 

Aluehallintovirasto tai Valvira voivat antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päät-

tää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten, kuin erikseen säädetään.  

Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä sisälly-

tettävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henki-

löön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.  Esimies vastaa siitä, 

että jokainen työntekijä tietää ilmoitusvelvollisuuskäytännöistä.  

Kuka voi tehdä ilmoituksen? 

Ilmoituksen voi tehdä sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluva, tai vastaavissa tehtävissä toi-

meksiantosopimussuhteessa oleva, tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Ilmoitusvelvollisuus 

koskee julkisia ja yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia. 

Mistä ilmoitus tehdään?  



 
 

Jos työntekijä huomaa työssään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaa-

lihuollon toteuttamisessa, hän tekee tästä ilmoituksen. Epäkohdalla tarkoitetaan esimer-

kiksi asiakkaan epäasiallista kohtaamista, loukkaamista sanoilla, asiakasturvallisuudessa 

ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoinkohtelua tai toimintakulttuurista johtuvia asiak-

kaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen tai voi johtaa epä-

kohtaan, tulee ilmoittaa.  

Asiakkaan kaltoinkohtelulla tarkoitetaan esim. fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, hengel-

listä, taloudellista tai kemiallista, eli lääkkeillä aiheutettua kaltoinkohtelua. Esimerkiksi 

asiakasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään hyväksi fyysisesti tai taloudellisesti, 

puhutellaan loukkaavasti tai palvelussa ja asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttami-

sessa, on vakavia puutteita.  

Ilmoitus tehdään aina asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai sen uhasta, ei henkilö-

kuntaan liittyvistä tilanteista. Ilmoituksen tekemisen tulee aina ensisijassa perustua asi-

akkaan huolenpitoon liittyviin tarpeisiin.  

Toimintakulttuuriin sisältyvistä ongelmista voi olla kyse esimerkiksi yksilön perusoikeuk-

sien rajoittamisesta vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa. Pakotteiden ja rajoit-

teiden käytöstä tulee olla aina asiakaskohtainen, määräaikainen lupa ja ilmoitus tulee 

tehdä, jos pakotteita ja rajoitteita käytetään muutoin. Mikäli toimintakulttuuri ei ole suo-

ranaisesti vahingollista asiakkaille, niihin pitää puuttua ensisijaisesti omavalvonnan 

kautta. Omavalvontaan kuuluvat esimerkiksi ammattilaisten resurssit ja sekä ammattilais-

ten palveluissa olevaan kiireeseen liittyvät asiat.  

 

Miten ilmoitus tehdään?  

Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi, kun työnte-

kijä havaitsee asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Lomakkeeseen ei kirjata 

asiakasta yksilöiviä tietoja.  

Työntekijä täyttää ilmoituslomakkeen ja kuvaa asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai 

sen uhan. Asiakastietoja ei laiteta lomakkeeseen, vaan ilmoituksen vastaanottaja selvittää 

ilmoittajalta, kenestä asiakkaasta on kyse. Työntekijä tekee kirjaukset asiakkaasta asia-

kastietojärjestelmään.  

Kenelle ilmoitus palautetaan?  

Ilmoitus tulee tehdä välittömästi lomakkeella yksikön toiminnasta vastaavalle eli yksikön 

esimiehelle. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kotihoidon joh-

tajalle.  

Mitä ilmoituksen jälkeen tapahtuu?  

Yksikön esihenkilö kuittaa lomakkeen otetuksi vastaan ja tekee välittömästi tarvittavat 

selvitykset ja toimenpiteet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja kirjaa ne lomakkee-

seen sekä varmistaa, että toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Yksikön esihenkilö voi 

tarvittaessa pyytää ohjeita ja neuvoa vastuualueen johtavalta viranhaltijalta. Esihenkilö 

lähettää käsittelemänsä lomakkeen vastuualueen johtavalle viranhaltijalle. Vastuualueen 



 
 

johtava viranhaltija käy läpi epäkohdan tai sen uhan ilmoituksen ja mihin toimenpiteisiin 

on ryhdytty, tarvittaessa ohjeistaa ja neuvoo toimintayksikköä. Hän myös arvioi, onko 

tehdyt toimenpiteet riittävät, tekee lomakkeeseen omat merkinnät ja mahdolliset lisäyk-

set ja arkistoi lomakkeen arkistointikäytänteiden mukaisesti. Kopio lähetetään ilmoituk-

sen tehneelle työntekijälle, yksikön esihenkilölle ja vakavista epäkohdista menee tieto 

myös AVI:lle.  

Seuranta 

Ilmoitukset käsitellään työyksiköiden omissa palavereissa. Ilmoitusten perusteella kehite-

tään toimintaa. 

  



 
 

HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUSLOMAKE 

1. IMOITUS ASIAKKAAN EPÄASIALLISESTA KOHTELUSTA TAI SEN UHASTA 
Työntekijän ilmoitus (sosiaalihuoltolain § 48 ja § 49) asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmei-
sestä epäkohdan uhasta 
 
Tilanteen kuvaus: 
 
 
 
 
 
 
 

Päiväys, työntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 

Olen saanut tämän ilmoituksen tiedoksi työnantajan edustajana (yksikön esihenkilö), päiväys, esihenkilön 
allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 

2. ASIAN SELVITTELY ESIHENKILÖN TOIMESTA  
Työnantajan asian johdosta tekemät toimenpiteet (sosiaalihuoltolaki § 49) 
 
 
 
 
 
 
 
3. KUNNAN SOSIAALIHUOLLON JOHTAVAN VIRANHALTIJAN TAI VALVONNAN VASTUUHENKILÖN YH-
TEENVETO 
Annettu ohjaus ja neuvonta sekä tehdyt toimenpiteet ja arviointi 
 
 
 
 
 
 
 

Johtavan viranhaltijan titteli, allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 

 
Kopio lähetetty ___ /___.20___ 

□ Ilmoituksen tehnyt työntekijä  

□ Työyksikön esihenkilö 

□ Aluehallintovirasto  

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 



 
 

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

mentoidaan? 

Kotihoidossa on käytössä Haipro ohjelma, jonka kautta raportoidaan haittatapahtumat ja 

läheltä piti tilanteet potilasturvallisuuden osalta.  

Työturvallisuuden osalta käytössä on Wpro-ohjelma.  

Ohjelmistot velvoittavat esihenkilöt käsittelemään poikkeamat ja laatimaan toiminta-

suunnitelman uusien poikkeamien ehkäisemiseksi. Kotihoidossa on suositus, että poik-

keamat käydään läpi henkilöstön kanssa.  

 

Kuva 1: Riskienhallinta ja vaaratapahtumien raportointi 

Korjaavat toimenpiteet 

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

Korjaavat toimenpiteet kirjataan haipro-ohjelmaan käsittelyosuuteen. Tarvittaessa oma-

valvontasuunnitelma ja/tai lääkehoitosuunnitelma päivitetään. Korjaavia toimenpiteitä 

tarkastellaan henkilöstöpalavereissa ja esihenkilöiden johtoryhmässä. 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedote-

taan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla henkilöstölle. Akuutit muutokset tiedotetaan hilk-

kaviestillä. Lisäksi viikoittaisissa henkilöstöpalavereissa käydään tarvittaessa läpi muu-

toksia ja arvioidaan aikaisempien muutoksien vaikutuksia. 

Riskien arviointi 



 
 

Riskien arviointi tehdään toimistokohtaisesti. Alla lueteltu yleisimpiä riskejä kotihoidossa 

PALVELUUN LIITTYVÄT RISKIT 

− Hoitajat eivät sitoudu toimintaohjeisiin → Potilasturvallisuus vaarantuu 

− Tietokatkot – asiakas kotiutuu ja kotihoito ei saa tietoa 

 

 

KEINOJA RISKIEN 
EHKÄISEMISEKSI 

− Toimintaoh-
jeiden läpi-
käynti pereh-
dytystilan-
teessa 

− toimintaoh-
jeiden ajan-
tasainen päi-
vittäminen 

 

LÄÄKEHOITOON LIITTYVÄT RISKIT 

− Riskit on avattu lääkehoitosuunnitelmassa kattavasti antoreitti ja lääke ja tilan-
nekohtaisesti. 

 

KEINOJA RISKIEN 
EHKÄISEMISEKSI 

Lääkehoitosuun-
nitelmaan pereh-
tyminen sekä lu-
kukuittaus läpi-
käydystä lääke-
hoitosuunnitel-

masta 

TILOIHIN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN  
LIITTYVÄT RISKIT 

− Kotihoidon tilat ovat toimistotiloja, jotka ovat pääsääntöisesti pieniä → Tartun-
tautien leviämisriski 

− Pihat ovat liukkaita 

− Toimistot ovat lämpimiä/kylmiä  

− Tulipalo 

− Kemikaalit 

− Valaistus huono- kaatumisvaara 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEINOJA RISKIEN 
EHKÄISEMISEKSI 

− Tartuntatauti-
tilanteen mu-
kaan toiminen 
sekä tarvitta-
essa suojautu-
minen 

− Säävaihtelui-
hin asianmu-
kainen varau-
tuminen 
ajoissa 

− Palo- ja pelas-
tussuunnitel-
mat toimisto-
kohtaisesti 

− Kemikaalioh-
jeistukset koti-
hoitoon 

− Valaistus toi-
mistoilla 

ASIAKKAAN AIHEUTTAMAT RISKIT 

− Kotihoidon asiakkaat voivat olla aggressiivisia niin sanallisesti kuin fyysisesti → 
työturvallisuus riski 

KEINOJA RISKIEN 
EHKÄISEMISEKSI 

-Työntekijöiden 
kanssa läpikäynti 



 
 

− Asiakkaat eivät aina käytä tarvittavia apuvälineitä liikkumisessa → Asiakkaan 
kaatumisriski kasvaa 

−  

− Asiakkaat ottavat turvarannekkeen itsenäisesti pois → avun hälyttäminen vai-
keutuu 

− Erilaisista sairauksista johtuvat käytösoireet 
→ ⧫⧫◆❖⚫⚫⬧◆◆⬧ ⬧◼ ⧫◆❖⚫⚫⬧◆◆⬧ 

 

 

miten toimitaan, 
jos asiakas alkaa 
käyttäytymään 
uhkaavasti -> 

poistutaan pai-
kalta, vartijahä-
lytysnapin kuljet-

taminen mukana 

-Pyritään käyttä-
mään saatavilla 

olevia ja tarpeel-
lisia apuvälineitä 
ja tarpeen mu-
kaan lisätään 

apuvälineitä. Asi-
akkaalla olevia 
apuvälineitä on 

velvollisuus käyt-
tää asikas –ja 

työturvallisuuden 

säilyttämiseksi. 

- Huomioidaa 
käynneillä, että 
asiakkaalla on 

turvarannekkeet 

päällä 

TIETOSUOJAAN JA -TURVAAN  
LIITTYVÄT RISKIT 

− Asiakkaan kotona säilytetään asiakkaan arkaluontoisia tietoja (hoito- ja palvelu-
suunnitelma + lääkelista) → Asiakkaan tietoa voi päätyä esimerkiksi sellaisen 
omaisen tietoon, joka ei tietoa tarvitse 

− Asiakkaan lääkelistoja kuljetetaan toimistolta asiakkaan luo, jolloin on riski lää-
kelistan tippumiseen matkalle 

− Asiakkaan luona saattaa olla vieraita kotihoidon käyntien aikaan 

 

KEINOJA RISKIEN 
EHKÄISEMISEKSI 

− Asiakastieto-
jen pitämi-
nen kotona 
kansiossa 

− Lääkelistojen 
kuljettami-
nen kotihoi-
don toimesta 
työrepussa, 
lääkelistan 
hävittäminen 
asianmukai-
sesti  

 

HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT 

− Kiire → Lääkitysvirheet, kirjaamatta jättäminen, hoitotietoihin tutustumatta 

jättäminen 

− Hoitotyön kuormittavuus (vuorotyön, pieni resurssi jne) → Samat kuin kiireessä 

− Työvoimapula 

 

KEINOJA RISKIEN 
EHKÄISEMISEKSI 

− Tarkkaavai-
suus, avoin 
keskustelu 
sattuneista 

virheistä 

− Riittävä hen-
kilöstömäärä  



 
 

− Hyvä pereh-
dytys 

− Varautumis-
suunnitelma 
mikäli hoita-
jien määrä 

äkillisesti vä-
henee 

Taulukko 1. Riskit ja keinot niiden ehkäisemiseksi 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

 

Palvelutarpeen arviointi 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan palveluiden alkaessa asiakasohjausyksikössä. Asi-

akkaan palveluiden jatkuessa omahoitaja arvioi tiimin tuella asiakkaan palveluntarvetta-

vähintään puoli vuosittain tai palveluntarpeen selvästi muuttuessa. Palveluntarvetta 

huomioidaan jatkuvasti asiakaskäyntien yhteydessä.  Asiakkuuden alkaessa kotikuntou-

tustiimissä, arvioi kotikuntoutus moniammatillisessa työryhmässä asiakkaan palvelutar-

peen ja muutokset ennen mahdollista kotihoidon alueelle siirtymistä. Kotihoidon alu-

eelle voidaan siirtyä joko arviointijakson aikana, tai säännöllisen kotihoidon palvelulla. 

Asiakkaan toimintakykyä arvioidessa hyödynnetään RAI-arviointia. RAI-arviointi tehdään 

asiakaskohtaisesti puolivuosittain tai palveluntarpeen muuttuessa. RAI-arvioinnin tekee 

yleensä asiakkaan omahoitaja yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaisten kanssa. RAI-arvi-

ointia hyödynnetään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä.  

    

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

viointiin? 



 
 

Asiakkaat ja omaiset osallistuvat palveluntarpeen arviointiin ikäkeskuksen kanssa sekä 

myöhemmin kotihoidon omahoitajan kanssa. Kaikista kotihoidon asiakkaista täytetään 

potilastietojärjestelmässä hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa käy ilmi asiakkaan hoidon 

tarve.  RAI-mittaristoa hyödynnetään apuvälineenä palveluntarpeen arvioinnissa.  

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

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

rataan?  

Hoito ja palvelusuunnitelma laaditaan vähintään puolivuosittain tai toimintakyvyn muut-

tuessa omahoitajan toimesta. Omahoitaja päivittää suunnitelman ja tavoitteet yhdessä 

asiakkaan ja omaisten  kanssa. Asiakkaan ja omaisen ollessa erimieltä palveluiden sisäl-

löstä, asiakkaan mielipide ratkaisee ja se kuullaan. Omahoitaja arvioi yhdessä asiakkaan 

kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista. 

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

kaan näkemys tulee kuulluksi?  

Asiakkaalle kerrotaan tarjolla olevista vaihtoehdoista ja asiakkaan mielipidettä kuunnel-

laan. Mikäli asiakas ei pysty mielipidettään ilmaisemaan, kysytään mielipidettä asiak-

kaan omaisilta/läheisiltä.  Tarvittaessa voidaan olla yhteydessä ikäkeskukseen palvelu-

jen tarpeista, tiedotuksesta ja vaihtoehdoista. 

 

 

 

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

toimii sen mukaisesti? 

Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma on luettavissa jokaisen asiakkaan luona. Asiak-

kaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien muutokset ilmoitetaan alueen palvelukoordinaat-

torille, joka päivittää toiminnanohjausjärjestelmään asiakkaan muuttuneet tiedot. Asia-

kaskäynneillä käytetään toiminnanohjausjärjestelmää mobiililla, jossa on asiakkaan 

ajantasaiset käyntejä koskevat tiedot. Lisäksi asiakkaiden asioita käydään läpi viikoittai-

sissa tiimipalavereissa.   

 

 

 

 

 

 

Asiakkaan kohtelu 



 
 

 

 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten 

yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yk-

silölliseen ja omannäköiseen elämään? 

Asiakas osallistuu hoito- ja palvelusuunnitelman tekemiseen. Asiakkaan tapoja kunnioite-

taan ja asiakkaan palvelut rakennetaan tukemaan asiakkaan omaa arkea.  

   

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksi-

kössä on sovittu ja ohjeistettu? 

Kotihoidossa ei rajoiteta asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Asiakkaalla on oikeus kieltäy-

tyä hänelle tarjotusta hoidosta. Asiakkaan kieltäytyessä, joko koko kotihoidosta tai 

osasta kotihoitoa, asiakkaalle kerrotaan eri vaihtoehdoista toimia ja asiasta kirjataan Li-

feCareen. Tarvittaessa omaista informoidaan asiasta.  

Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään? 

Kotihoidossa ei käytetä rajoittavia välineitä.    

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasi-

allista kohtelua havaitaan?  

Toimintaperiaate asiakkaan epäasiallisen tai loukkaavan kohtelun jälkihoidosta: 

Jos asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti ja/tai loukkaavasti, siitä on ilmoitusvelvollisuus 

jokaisella asian kuulevalla henkilöllä, ja asia selvitetään mahdollisimman pian. Asiak-

kaalta pyydetään anteeksi ja selvitetään tilanne asiaan liittyvien henkilöiden välillä. Tar-

vittaessa esimies toimii asian selvittelijänä. Työntekijälle voidaan antaa suullinen tai kir-

jallinen varoitus epäasiallisesta kohtelusta. 

 

 

 



 
 

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

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

ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosi-

aalihuollon toteuttamiseen.  

Sosiaalihuoltolaissa määritelty epäkohtailmoitus tulee ohjata Länsi- ja Sisä-Suomen alue-

hallintovirastolle: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Wolffintie 35, 65200 Vaasa 

 

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

kaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Lievissä tapauksessa tilanteessa ollut hoitaja käsittelee haittatapahtuman/vaaratilan-

teen asiakkaan kanssa. Haastavammissa haitta- ja vaaratilanteissa sekä kaikissa epäasial-

lisissa kohtelu tilanteissa käy läpi yksikön esihenkilö asiakkaan ja hänen läheisensä 

kanssa tilanteen. Vakavimmissa tapauksissa käsittelyssä on mukana kotihoidon johtaja 

ja/tai Ikääntyneiden palveluiden johtaja. Lisäksi haittatapahtumista ja vaaratilanteista 

täytetään Haipro ilmoitus, jonka alueella toimiva esimies käsittelee.  

Asiakkaan osallisuus  

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omaval-

vonnan kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

Asiakaspalautetta kerätään joka toinen vuosi. Asiakkaat voivat antaa palautetta jokai-

sella kotihoidon käynnillä suoraan hoitajalle tai soittamalla / lähettämällä sähköpostia 

yksikön lähiesihenkilölle.   

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Palaute käsitellään kotihoidon esihenkilöiden johtoryhmässä ja pohditaan, voiko toimin-

tatapoja muuttaa asiakaslähtöisemmäksi. Sen lisäksi palautteiden keskeiset teemat käsi-

tellään kotihoidon kehittäjäryhmässä, joka koostuu jokaisen kotihoidon alueen hoita-

jista. 

 

 



 
 

Asiakkaan oikeusturva 

Muistutuksen vastaanottaja: Ikääntyneiden johtaja Tarja Palomäki 

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsi-

tellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Muistutuksen voi tehdä, jos on tyytymätön kohteluun tai palvelun laatuun. Muistutus 

tehdään kirjallisesti suoraan Ikääntyneiden palveluiden johtajalle. Muistutus on vapaa 

muotoinen. 

Muistutuksen asia käsitellään lähiesihenkilön ja henkilöstön kanssa ja toimintatapoja tar-

kastellaan kriittisesti ja tarvittaessa muutetaan. Muistutukseen vastataan aina kirjalli-

sesti.  

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on 4 viikkoa 

Asiakkaalle ohjataan, että jos hän ei ole tyytyväinen muistutuksen vastaukseen voi asi-

asta tehdä kantelun Sisä- ja Länsi-Suomen aluehallintovirastoon 

 

Sosiaaliasiamies 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita ja työntekijöitä asiakkaan asemaan 

ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä koskien sosiaalipalveluiden yksiköitä (esim. palvelu-

koteja) sekä avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen 

(hallintokantelu ja muutoksenhaut päätöksiin) käytössä.  

Sosiaaliasiamies  

Taina Holappa (sij. Anna Viira 1.12.2021-15.10.2022) 

P. 040 830 2020 

Suorat puhelinajat ti klo 12–13 ja ke klo 8.30–10  

(vastaajaan voit jättää soittopyynnön 24/7) 

sosiaaliasiamies@seamk.fi (asiakas- ja potilastietoja sisältävissä viesteissä käytetään tur-

vasähköpostia: https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies@seamk.fi) 

 

 

mailto:sosiaaliasiamies@seamk.fi
https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies@seamk.fi


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

                    

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista 

toimintakykyä sekä osallisuutta? 

Jokaiselle asiakkaalle tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelma, johon asiakkaalle määri-

tellään hoidon tavoitteet. Lisäksi jokaisella kotihoidon asiakkaalla on kuntopolku, jonka 

tavoitteena on tukea kotihoidon asiakkaan fyysistä toimintakykyä. Psyykkistä toimintaky-

kyä tuetaan tarvittaessa psykiatrisen kotihoidon toimesta. Asiakkaita voidaan ohjata 

kaupungin tai seurakunnan päivätoimintaryhmiin. Kuntouttavalla työotteella pyritään pa-

rantamaan ja ylläpitämään asiakkaan kotona pärjäämistä. Kotihoidon henkilökuntaa on 

koulutettu kinestetiikan peruskursseilla, kinestetiikkaa hyödynnetään asiakastyössä. Ki-

nestetiikan peruskoulutuksia järjestetään vuosittain. Lisäksi kertauskursseja järjestetään 

jo peruskurssin käyneille.   

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

Seinäjoen kaupunki tekee sisäisesti yhteistyötä kulttuuripalveluiden kanssa kulttuuritoi-

minnan saamiseksi mahdollisimman monelle kotihoidon asiakkaalle esim Videovisit lait-

teiston avulla. Videovisit asiakkailla on mahdollisuus osallistua viikoittaisiin ryhmätoi-

mintoihin videovisit laitteen avulla. Asiakkaita kannustetaan ylläpitämään nykyisiä har-

rastuksia, jos se vain asiakkaan toimintakyvyn puolesta on mahdollista.  

      



 
 

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien ta-

voitteiden toteutumista seurataan? 

Omahoitaja seuraa asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutustavoitteiden saavuttamista. 

Tarvittaessa asiakkaalle tehdään toimintakyvyn kartoitus. Asiakaskäynneillä seurataan 

aktiivisesti em. Mainittujen asioiden toteutumista sekä tarvetta.   

     

 

 

Ravitsemus 

 

Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty? 

Ruokahuolto järjestetään asiakkaan palveluntarpeen mukaan. Vaihtoehtoinen: Asiakas 

itse / omaisen kanssa, Ateriapalvelu kaupungilta, menumat tai kauppakassi-palvelun 

avulla yhteistyökaupasta. Kauppakassipalvelu voi tukea myös ateriapalvelu ja menumat 

asiakkaita. Kotihoito ei valmista asiakkaalle ruokaa. Kotihoito ottaa tarvittaessa osaa 

ruuan lämmitykseen ja huolehtii asiakkaiden ruuansaannista tarpeen mukaan.  

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? 

Ateriapalvelussa asiakkaan eritysruokavaliot huomioidaan tilauksen yhteydessä ja ti-

lausta päivittäessä. Menumatissa voi asiakas itse valita hänelle sopivat ruuat samoin kuin 

kauppakassilla tilatessa.        

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

taan? 

Asiakkaan riittävää ravitsemusta arvioidaan asiakkaan vointia arvioimalla. Ruokailuja 

seuraamalla saadaan näkemystä kuinka monipuolinen asiakkaan syömä ruoka on, kuinka 

ruokailutilanne sujuu ja millainen asiakkaan ruokahalu on. Asiakkaiden painoa seurataan 

säännöllisesti, jotta vajaaravitsemus voidaan tunnistaa nopeasti. Vajaaravitsemuksen ha-

vaitsemisessa hyödynnetään MNA-mittaria.  

Hygieniakäytännöt 



 
 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden 

tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden 

hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 

Hygieniatasoa huomioidaan käynneillä. Asiakas autetaan tarvittaessa päivittäisessä hy-

gienian hoidossa ja suihkussa. Jokaiselle asiakkaalla mahdollisestaan suihkukäynti kerran 

viikossa palvelutarpeen näin vaatiessa. Jos asiakkaan kotiympäristö ei sovellu suihkussa 

käyntiin tukipalveluiden kautta voidaan järjestää saunapalvelu asiakkaille muualla.  Asi-

akkaat asuvat omassa kodissa, joten asiakasta ei voida viedä suihkuun väkisin. Asiakasta 

pyritään motivoimaan suihkuun tarvittaessa useampana eri päivänä.   

      

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

Kotihoidossa on hygieniaohjeet infektio- ja tarttuvien sairauksien ennaltaehkäisemiseen 

ja tartuntaketjujen katkaisemiseksi. Kotihoidon ohjeet löytyvät verkkoasemalta (R-

asema), ja uudet työntekijät perehdytetään noudattamaan niitä. Kotihoitoa voidaan 

tuottaa myös asiakkaan sairastaessa noroa, influenssaa, rs-virusta, koronaa ja muita pi-

saravarotoimia edellyttävää sairautta.  

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Asiakkaat / omaiset järjestävät itse kodin siivouksen. Kotihoidon vastuulle voidaan har-

kinnanvaraisesti määritellä arkisiistimisen, joka sisältää pöytäpintojen, tiskien, wc:n 

puhdistamisen käyntien lomassa. Jos kotihoito huolehtii asiakkaan pyykinpesun, asiakas 

hyväksyy, että pyykkikone voidaan jättää päälle kotihoidon lähtiessä käynniltä. 

     

Miten henkilökunta on koulutettu/perehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykkihuollon 

toteuttamiseen ohjeiden ja standardien mukaisesti? 

Perehdytyksessä hygieniaohjeet käydään läpi teoriassa sairaanhoitajan kanssa (sisältö 

perehdytyslomakkeella) ja käytännössä ohjeiden toteuttamiseen perehdytään perehdyt-

täjän kanssa.      

  

  



 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 

 

 

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sai-

raanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Kotihoidossa on R-asemalle rakenteilla kansio terveydenhuollon ohjeistuksista ja henki-

löstöllä on velvollisuus tutustua niihin. Tiedostot käydään läpi työntekijän perehdytyk-

sessä. 

 

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Terveyden edistäminen ja seurantavastuu on tiimin terveyden- tai sairaanhoitajalla. Asi-

akkaalta kontrolloidaan vähintään kerran vuodessa verikokeet ja heidän ohjataan lääkä-

rin tarkastukseen.  

Tiimin hoitaja mittaa asiakkaan verenpaineen, painon ja verensokerin kuukausittain ja 

tuo tietoa th/sh:lle, jos mittauksissa on poikkeavaa tai nousee muu huoli asiakkaan ter-

veydentilasta. Asiakkaan terveysasioita käsitellään tarpeen mukaan kotihoidon lääkäri-

palaverissa, joita käydään viikoittain.  

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Kotihoidon terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa Seinäjoen terveyskeskus. Sitä kautta tu-

levat lääkäripalvelut. 

Lääkehoito 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa. Seuranta vastuusairaan-

hoitajien ja lähiesihenkilöiden toimesta 

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Jokainen työntekijä vastaa itse tekemästänsä työstä. Alueiden esihenkilöt valvovat lää-

kehoidon toteutumista lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Yksikön lääkehoidon koko-



 
 

naisvastuu on vastuusairaanhoitajalla yhdessä esihenkilön kanssa. Koko kotihoidon lääke-

hoidosta vastaavat Kotihoidon johtaja Tarja Tiensivu-Peltokoski, ylilääkäri Mäkirintala 

Leena ja vastaava sairaanhoitaja Maaria Salminen 

  



 
 

Monialainen yhteistyö 

 

 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty? 

Soittamalla, yhteistyöpalavereilla ja sähköpostilla hoidetaan yhteydenpito 

 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Palo- ja pelastus- 
turvallisuus 

Pelastuslaitos tarjoaa alkusammutuskoulutusta  

 
Ensiapu 

Sedun kautta järjestetään ensiapukoulutus. Tavoitteena on, että jokaisesta 
kotihoidon alueesta on osa henkilökunnasta koulutettu 

 
Terveysvalvonta 

Kaupungin terveysvalvonta arvioi kotihoidon pyynnöstä asiakkaan kodin 
asuinkelpoisuutta. 

 
Edunvalvonta 

Etelä-Pohjanmaan maistraatti toimii usean asiakkaan edunvalvojana. Edun-
valvoja voi olla myös joku muu. Edunvalvojaan ollaan yhteydessä soittaen, 
sähköpostilla tai kirjein. 

Taulukko 2. Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yh-

teistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden 

kanssa? 

Koulutuksien ja yhteistyöpalaverien avulla 



 
 

 

Henkilöstö 

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

teet 

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Kotihoidossa työskentelee n. 160 työntekijää: 
Kotihoidon johtaja  1 hlöä 
Aluepäällikkö                    5 hlöä 
Palvelukoordinaattori  6 hlöä 
Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja  27 hlöä  
Vastuusairaanhoitajat  4 hlöä 
Lähihoitaja   n. 130 hlöä 
Kotiavustaja   4 hlöä 
Kotikuntoutustiimin vastaava sh 1 hlöä 
Vastaava Geronomi  1 hlö 
 

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Sijaisten saatavuus on heikkoa koko maakunnassa. Kotihoidossa on käytössä oma sisäinen 

sijaispooli/varahenkilöstö, joka on käytettävissä koko ajan. Sijaispoolilla paikataan 

akuutteja poissaoloja. Lisäksi ulkopuolista sijaista hyödynnetään jokaisessa poissaolossa, 

jos se on mahdollista. 

Vuosilomia varten kotihoidossa on vakituisia vuosilomasijaisia. Mahdollisuuksien mukaan 

pyritään myös palkkaamaan ulkopuolisia sijaisia esimerkiksi perhe- tai opintovapaisiin. 

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Hoitajat määrittelevät yhdessä palvelukoordinaattorin kanssa asiakkaiden tarvitseman 

palveluajan. Henkilöstöä pyritään saamaan niin, että käyntiajat toteutuvat suunnitel-

lusti. Sijaispooli tuo joustavuutta henkilöstön riittävyyteen ja äkillisten poissaolojen 

paikkaamiseen.      

  

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että 

lähiesimiestyöhön riittävästi aikaa? 

Kotihoidon esihenkilöt eivät tee asiakastyötä. Lähiesihenkilön työtehtävä on henkilöstö-

hallinta ja vastuu toiminnan sujuvuudesta. Kotihoidon palvelukoordinaattorit hoitavat 

päivittäisiä asiakkaiden asioihin liittyviä teknisiä asioita. Esihenkilö on tarvittaessa mu-

kana asiakasasioiden järjestelyssä. Ongelmatapaukset hoidetaan yhdessä. Tarpeen tullen 

esihenkilöt ja palvelukoordinaattorit tekevät myös asiakastyötä.  

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilös-

tön määrä? 



 
 

Kotihoidossa on oma henkilöstö etä- ja tukipalveluihin. Etä-ja tukipalveluiden työt ovat 

mm. asiakkaiden  kauppa palveluihin, videovisiittiin, optimointiin sekä aterioihin liittyviä 

asioita. Etä- ja tukipalvelukeskuksen johdosta hoitajien aikaa vapautuu enemmän asia-

kastyöhön. Kotihoidon kentällä tehdään kuitenkin tiiviisti yhteistyötä  tukipalveluihin 

liittyvissä asioissa. Kotihoidon päivystyspuhelin on sijoitettu etä- ja tukipalveluihin. Päi-

vystyspuhelimeen voi soittaa asiakkaat, omaiset sekä ulkopuoliset toimijat. Kotihoidon 

kriteerit ohjaavat siihen, että kotihoidon hoitajien tehtävät eivät ole kotihoidon käyn-

neillä pelkästään kodinhoidollisia tehtäviä.                                     

 

 

 

  



 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Rekrytointi on kotihoidossa jatkuvaa. Osasta työpaikoista ilmoitetaan julkisesti ja osa 

työpaikoista eivät ole julkisessa haussa. Tilanteesta riippuen kotihoitoon haetaan joko 

julkisessa tai sisäisessä haussa määräaikaisia tai vakituisia työntekijöitä. Jokainen hakija 

haastatellaan ja hänen soveltuvuutta tehtävään arvioidaan erikseen. Hakijan kanssa käy-

dään tehtäväkuvaa läpi. Hakija ja esihenkilö pohtivat sopivaa tehtäväkuvaa ja sen poh-

jalta palkkausta ja sopivinta työskentely yksikköä. Kotihoidossa on avattu tehtävänkuvat 

kotihoidossa työskenteleville ammattiryhmille.  Palkkaukseen vaikuttaa koulutus, työ-

tehtävät ja niihin liittyvät luvat.  Vakituisen työntekijän rekrytointiprosessiin kuuluu 

myös huumausaineseula.   

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa 

työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 

Haastattelurunko laaditaan siten, että työntekijän soveltuvuus alalle tulisi esiin mahdol-

lisimman hyvin. Esihenkilö voi ohjata myös määräaikaisuutta hakevan henkilön huumaus-

ainetestiin.  Huomioon otetaan myös mahdolliset hakijan suosittelijat. Tarvittaessa tulee 

esittää rikosrekisteriote.  

 

 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja 

omavalvonnan toteuttamiseen.  

Kotihoidolla on käytössä perehdytyslomake. Perehdytyspäiviä pääsääntöisesti kolme, 

mutta päiviä voidaan tarvittaessa lisätä. Esihenkilö yhdessä perehtyjän kanssa keskuste-

lee perehdytyksen riittävyydestä. Perehdytyksen kestoon vaikuttaa mm. aikaisempi työ-

kokemus. Kotihoidolla on kattavat toimintaohjeet R: asemalla, sekä perehdytyskansio, 

jossa on tietoja kotihoidon toimintatavoista.    

    

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Koulutukset ovat sekä ulkoisia että sisäisiä koulutuksia. Koulutuksia voidaan järjestää lä-

hiopetuksena tai teamsin kautta. Lisäksi kotihoidon käytössä on oppiportti koulutus-

alusta, jossa on kursseja suoritettavana. 



 
 

 

  



 
 

Toimitilat 

         

Tilojen käytön periaatteet 

Kotihoidon toimisto toimii työvuoron aloitus ja lopetus paikkana. Lisäksi toimistolla pide-

tään ruokatauot. Toimiston tietokoneilla kirjataan asiakastiedot, jotka eivät siirry auto-

maattisesti Hilkka-järjestelmästä Lifecare-tietojärjestelmään. Kotihoidon toimistolla ei 

hoideta asiakkaita. Jokaisella kotihoidon alueella on useampi toimisto. Etä- ja tukipalve-

lut ovat keskitetysti erillisissä omissa tiloissa.     

    

Teknologiset ratkaisut 

Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkai-

suja yksiköllä on käytössään? 

Kotihoidon henkilöstö kirjaa työvuoron aluksi ja lopuksi työajan työpuhelimella toimiston 

seinällä olevaan tägiin. Tägejä käytetään myös asiakkaiden luona kotikäynnin aloituk-

sessa sekä lopetuksessa.  

Osan asiakkaiden ovessa on pindora lukko, jonka avaaminen onnistuu etänä. Osalle asi-

akkaita kotihoidon käynnit voidaan suorittaa etänä videovisit laitteistoa hyödyntäen. 

Useilla kotihoidon asiakkailla on käytössä turvaranneke, jolla he voivat hälyttää apua ko-

tihoidon käyntien ulkopuolella. Asiakkailla voi olla käytössään muitakin turvallisuuteen 

liittyviä teknologisia ratkaisuja, kuten ovihälytin, liesivahti, kaatumisvahti. Lisäksi koti-

hoidolla on käytössä Axitare lääkejakorobotteja.  

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimi-

vuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 

Turvahälyttimen toiminta varmistetaan kerran kuukaudessa omahoitajan toimesta. Tur-

vahälyttimien vastaaminen tapahtuu päiväaikaan kotihoidon hoitajien ja turvapuhelin-

päivystäjien toimesta. Yöaikaan turvapuhelinpäivystäjä palvelun tuottaa alihankkija 

Stella kotihoito       

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laittei-

den hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 



 
 

Fysioterapeutit tekevät tarvittaessa käyntejä asiakkaille, jolloin he kartoittavat apuväli-

neiden tarvetta, Fysioterapeutit antavat myös ohjausta apuvälineiden käyttöön. Apuväli-

neet tilataan apuvälinelainaamosta joko omaisen tai kotihoidon kautta.  Apuvälineiden 

huolto on asiakkaan ja hänen omaisen vastuulla. Kotihoidon henkilöstö tarvittaessa aut-

taa asiakasta apuvälineiden huoltamisessa. Terveydenhuollon laitteiden päivittäiset/vii-

koittaiset tarkastus ja pienet huollot ovat tiimin hoitajien vastuulla. Laitteiston asian-

mukaisesta toiminnasta vastaa vastuu sairaanhoitaja.   

     

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukai-

set vaaratilanneilmoitukset? 

Kouluttamisella ja säännöllisillä muistuttamisilla 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Jokaisella alueella terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaa vastuu sairaanhoi-

taja. 

 

 

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


 
 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Asiakastyön kirjaaminen 

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

Uusi työntekijä perehtyy kotihoidon kirjaamiskäytänteisiin toisena perehdytyspäivänä. 

Uuden työntekijän perehdyttäjä ohjaa uutta työntekijää kirjaamaan kuvaavasti. 

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukai-

sesti? 

Asiakastyö kirjataan asiakkaan luona välittömästi käynnillä käytössä olevaan mobiilisti 

toimivaan toiminnanohjausjärjestelmään (hilkka). Kirjaaminen on kuvaavaa ja sitä seu-

rataan palvelukoordinaattorien toimesta. Kaikkia kirjauksia ei mobiilin kautta pysty suo-

rittaa, nämä kirjaukset kirjataan toimistolla asiakaskäynneiltä tullessa.   

     

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyk-

siä? 

Seinäjoen kaupungilla on käytävänä Arjen tietosuoja koulutus, joka jokaisen työntekijän 

tulee käydä. Lisäksi perehdytyksessä otetaan huomioon tietosuojaan liittyviä asioita. 

      

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tieto-

turvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Uuden työntekijä perehdytystä seurataan. Henkilöstön koulutukset syötetään Populusjär-

jestelmään, josta nousee herätteitä.     

    

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Minna Lounatvuori p. 0444181459 minna.lounatvuori@seinajoki.fi  

      

Onko yksikölle laadittu salassa 

pidettävien henkilötietojen 

käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä x Ei  

 

 

  



 
 

9 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

Jokaisella kotihoidon alueella on omat kehittämissuunnitel-

mat. Alla olevat teemat ovat koko kotihoidon yhteisiä

     

 

 

 
TAVOITE 

 
KEINOT 

 
ARVIOINTI 

Seuraavan päivityksen  
yhteydessä 

 
Pitovoima 
 
 

  

 
 
Vetovoima 
 

  

 
Lääkehoitosuunnitelman 
käyttöönotto 
 
 

  

 
Omavalvontasuunnitelman 
käyttöönotto 
 
 

  

 
Henkilöstötyytyväisyys 
 
 

  

 
Koulutussuunnitelman 
käyttöönotto 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tästä eteenpäin ei tulosteta/julkaista julkisesti nähtävillä olevaan suunnitelmaan 

  



 
 

LIITE 2: Teemojen ja kysymysten ohjaavat tekstit 
 

LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 

Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimi-

sessa. Se on laadittu Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti, joka tuli voi-

maan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet ja jokainen 

toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteu-

tuvat palvelun käytännössä. Erilliseen ohjeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta 

niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä 

siinä olevat ohjaavat tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palvelun-

tuottajan oma logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva oma-

valvontasuunnitelma. 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksiköiden lisäksi sosiaalihuollon tukipalve-

luille ja sosiaalityön palveluille, kuten lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyvien pal-

velut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. 

 
3 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 
Toiminta-ajatus 
Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palvelua tuotetaan. Toiminta-ajatuksen tulee 

perustua toimialaa koskevaan lainsäädäntöön. Keskeiset sosiaalihuollon palvelua ohjaavat 

lait ovat sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä eri-

tyislakeina lastensuojelu- ja vammaispalvelulaki sekä laki kehitysvammaisten erityishuol-

losta, mielenterveys- ja päihdehuoltolaki ja vanhuspalvelulaki. 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Sosiaalihuollon palveluiden tulee toteuttaa sosiaalihuollon lainsäädännön keskeisiä peri-

aatteita. Palveluiden tulee edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, 

vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein tarpeen-

mukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toi-

menpiteet, edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja koh-

teluun sosiaalihuollossa. 

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 keinoihin saavuttaa ne. Toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön/palvelun tavoitteita ja 

asiakkaan asemaa yksikössä/palvelussa. Toimintaperiaatteita voivat olla esimerkiksi yksi-

löllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toiminta-

periaatteet muodostavat toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. 

asiakkaan ja omaisten kohtaamisessa.  

 

 

https://www.valvira.fi/-/maarays-1-2014-yksityisten-sosiaalipalvelujen-ja-julkisten-vanhuspalveluiden-omavalvontasuunnitelmasta
https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf


 
 

4 RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien riskien tunnistaminen on omavalvontasuun-

nitelman ja omavalvonnan toimeenpanon lähtökohta. Ilman epäkohtien tunnistamista ei 

asiakas- ja potilasturvallisuusriskejä voi ennalta ehkäistä eikä toteutuneisiin epäkohtiin 

puuttua suunnitelmallisesti. Omavalvonta perustuu riskienhallintaan, jossa palveluun liit-

tyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtien uhkia tulee arvioida monipuolisesti asiakkaan saa-

man palvelun näkökulmasta.  

Riskit voivat aiheutua esimerkiksi riittämättömästä henkilöstömitoituksesta tai toiminta-

kulttuurista, jossa avointa turvallisuuskulttuuria ei tueta riittävästi. Riskejä voi aiheutua 

fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet) ja toimintatavoista 

kuten esimerkiksi perusteeton asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tai asiak-

kaiden keskinäisestä käyttäytymisestä. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. 

Riskienhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, 

jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun 

ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne 

kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutu-

minen on vaarassa. Riskienhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien 

ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtu-

mien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Esimiehen vas-

tuulla on henkilöstön riittävä perehdytys erityisesti toiminnassa asiakas- ja potilasturval-

lisuuteen kohdistuviin riskeihin. 

Riskienhallinnan työnjako 

Johdon ja esimiesten tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestä-

misestä 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 turvalli-

suuskysymysten käsittelylle. Riskienhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. 

Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman 

laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  

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

lökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta 

turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien 

asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan  

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

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

ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosi-

aalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on laadittava toimin-

tayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei 

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


 
 

ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seu-

rauksena. 

Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poista-

miseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintoviras-

tolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskienhallinnan prosessissa epäkoh-

tiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on 

korjattavissa yksikön omavalvonnan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn 

alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan tahon toimen-

piteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

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

lysointi ja raportointi. Vastuu riskienhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitys-

työssä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen joh-

don käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöi-

den, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauk-

sia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemi-

sesta. 

Korjaavat toimenpiteet 

Laatupoikkeamien, epäkohtien ja läheltä piti -tilanteiden sekä haittatapahtumien varalle 

määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Täl-

laisia toimenpiteitä ovat muun muassa tapahtumien syiden selvittäminen ja niihin perus-

tuen menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä 

tehdään kirjaukset omavalvonnan seuranta-asiakirjaan. 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

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

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

kemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion 

kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntou-

tumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuu-

det, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi ar-

vioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin 

liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, 

sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, pal-

velua tai kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asia-

kasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen 



 
 

hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua asia-

kas/palvelusuunnitelmaa ja jolla viestitään muun muassa palvelun järjestäjälle asiakkaan 

palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. Hoito- palvelu- tai kuntoutussuunnitelman to-

teutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa ja palvelussa riippuu ennen kaikkea työnte-

kijöiden hyvästä perehdyttämisestä. Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen ja 

suunnitelman toteutumatta jääminen on myös asiakasturvallisuuteen liittyvä riski. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 3a luvussa säädetään, että 

erityishuollossa olevan henkilön palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattava toimenpi-

teet, joilla tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoi-

keuden toteutumista. Suunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuu-

den kuukauden välein, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Lain 42a §:ssä on säädetty pal-

velu- ja hoitosuunnitelmaan kirjattavista asioista. 

Vanhuspalvelulain 16 §:n mukaan iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjat-

tava suunnitelmaan. 

Keskeinen omavalvonnan toimeenpanossa sovittava asia on, miten varmistetaan palvelu-

suunnitelman toteutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa/palvelussa. 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30a §) 

Sijaishuollossa olevalle lapselle tulee tarvittaessa laatia erillinen hoito- ja kasvatussuun-

nitelma, joka täydentää lastensuojelulain 30 §:n mukaista asiakassuunnitelmaa. Suunni-

telma tulee laatia viipymättä lapselle, jos häneen on kohdistettu tai tullaan kohdista-

maan rajoitustoimenpiteitä, eikä hänelle ole aiemmin laadittu hoito- ja kasvatussuunni-

telmaa. Suunnitelman tarkoituksena on rajoitustoimenpiteiden ennaltaehkäisy ja niihin 

varautuminen. 

Hoito- ja kasvatussuunnitelman tarkoituksena on havainnollistaa asiakassuunnitelmaan 

kirjatut tavoitteet ja kuvata yksityiskohtaisesti, miten lapsen tarpeisiin vastataan turva-

ten lapsen hyvä kohtelu. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on tehtävä yhdessä lapsen 

kanssa. Suunnitelmaa varten on kuultava myös lapsen huoltajia ja se on annettava tie-

doksi lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta hen-

kilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät lähei-

sesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa 

henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeut-

taan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asi-

akkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun 

ja toteuttamiseen. Asiakkaalla tulisi mahdollisuuksien mukaan olla esimerkiksi mahdolli-

suus 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. 

https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1172/
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/itsemaaraamisoikeuden-tukeminen


 
 

Lastensuojelua, kehitysvamma- ja päihdepalveluja lukuun ottamatta laissa ei ole säännök-

siä asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. Sosiaalihuollossa itsemääräämisoi-

keutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys 

tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä teh-

dään 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 välineistä. 

Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asia-

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

ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös asiakasasia-

kirjoihin. 

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Usein sosiaalipalveluista tehdyissä kanteluissa tulee esille asiakkaan kokemaa epäasiallista 

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

aalihuollon johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun pe-

rustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomai-

selle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa 

reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 

Asiakkaan osallisuus 

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 sys-

temaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 

Asiakkaan ja omaisten osallisuus tarkoittaa heidän näkemyksensä ja toiveidensa huomioon 

ottamista kaikissa palveluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. 

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohte-

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

tyisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään 

ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa koh-

teluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhen-

kilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen lail-

linen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia 

ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 



 
 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäi-

seen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. Lasten palve-

lujen laatua on kuvattu THL:n ylläpitämässä Lastensuojelun laatusuosituksessa. 

Ravitsemus 

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

monia 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 va-

kaumukseen perustuvaa ruokavaliota ovat osa monikulttuurista palvelua, mikä tulee pal-

velussa ottaa huomioon. 

Hygieniakäytännöt 

Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toi-

mintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omaval-

vonnan tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimi-

sen lisäksi infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 

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

leviämisen torjumisessa. THL on julkaissut ohjeen infektioiden torjunnasta pitkäaikaishoi-

dossa ja -hoivassa (Ohje 2/2020). 

Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje normaaliajan tilantee-

seen ja lisäksi poikkeusajan tilanteisiin. 

 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toiminta-

ohjeet asiakkaiden suun terveydenhoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon 

järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen va-

ralta. 

Lääkehoito 

Yksikön lääkehoito perustuu yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, jota päivitetään 

säännöllisesti. Lääkehoitosuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämistä. Turvallinen 

lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja 

siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka yksikön ja lääkehoidon to-

teuttamiseen osallistuvan työntekijän on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksi-

tyisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä. Oppaan mukaan palveluntuottajan 

on nimettävä yksikölle lääkehoidon vastuuhenkilö. 

Omavalvonnassa tulee tunnistaa ja korjata riskit, jotka johtuvat osaamiseen liittyvistä 

puutteista tai epäselvistä menettelytavoista lääkehoidon ja lääkehuoltoon toteuttami-

sessa. 

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-laatusuositus
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
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
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


 
 

Monialainen yhteistyö 

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiak-

kaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Myös las-

tensuojelun asiakas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai 

varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kan-

nalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteis-

työtä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 

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

tarpeenmukaisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi.  

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsää-

dännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden tur-

vallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. 

Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuu-

desta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset aset-

tavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoi-

tusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturval-

lisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus 

maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukai-

nen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehti-

maan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoin-

kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 

Osana asiakasturvallisuuden varmistamista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan toi-

mintayksikön on tullut tehdä terveydensuojelulain nojalla annetun asetuksen (1280/1994) 

4 §:n mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 

Henkilöstö 

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

teet 

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö, kuten 

esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa varhaiskasvatuslaki ja päivähoitolaki ja lastensuo-

jeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki, joka 

tuli voimaan 1.3.2016. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa mää-

ritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden 

avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä 

huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  

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

henkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaat-

teista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pidettävään 



 
 

suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtä-

vät, henkilöstömitoitus ja henkilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuu-

luu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan myös 

poikkeustilanteissa. 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritel-

lään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkat-

taessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomi-

oon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Rekrytointitilanteessa työnantajan 

tulee tarkistaa hakijaa koskevat rekisteritiedot sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kes-

kusrekisteristä (Suosikki). Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen 

ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin 

työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen 

käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksi-

kössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuk-

sen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtau-

tumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvon-

nassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työntekijöiden velvollisuudesta yl-

läpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työnteki-

jöiden täydennyskouluttautuminen. Erityisen tärkeä täydennyskoulutuksen osa-alue on 

henkilökunnan lääkehoito-osaamisen varmistaminen. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 42a §:ssä säädetään erik-

seen erityishuollon toimintayksikön henkilökunnan perehdyttämisestä ja ohjeistamisesta 

työmenetelmiin ja keinoihin, joiden avulla tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä suo-

riutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Erityishuollon toimintayksikön henki-

lökunta on koulutettava rajoitustoimen tarpeen ennaltaehkäisemiseen ja niiden asian-

mukaiseen käyttämiseen. 

Toimitilat 

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden 

käytön periaatteista. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen 

liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai miten varmiste-

taan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten 

asukkaiden omaisten 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. 

Teknologiset ratkaisut 



 
 

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontaka-

meroilla 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 asianmukai-

sesta käytöstä vastaa. Suunnitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelin-

ten hankintaan liittyvät periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön ohjaamisesta ja toi-

mintavarmuudesta vastaava työntekijä. 

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

vastaavan palveluntuottajan velvollisuudesta laatia turvallisuusasiakirja, joka sisältää 

suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Turvallisuusasiakirja voi-

daan pykälän 2 momentin mukaan korvata tässä omavalvontasuunnitelmassa huomioon 

otetuilla asioilla. 

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 ennaltaehkäi-

seminen on omavalvonnassa huomioon otettava asia. 

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvik-

keiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Terveydenhuollon 

laitteella tarkoitetaan 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 anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai korvaami-

seen. Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nos-

tolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, haavasidokset ym. 

vastaavat. 

Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–

26 §). Organisaation on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä nouda-

tetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen nojalla annettuja 

säädöksiä. 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolli-

seen henkilöön liittyviä tietoja. Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluon-

teisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Terveyttä koskevat tiedot kuuluvat erityisiin hen-

kilötietoryhmiin ja niiden käsittely on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Hyvältä tieto-

jen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn ajalta asiakastyön 

kirjaamisesta alkaen arkistointiin ja tietojen hävittämiseen saakka. Käytännössä sosiaali-

huollon toiminnassa asiakasta koskevien henkilötietojen käsittelyssä muodostuu lainsää-

dännössä tarkoitettu henkilörekisteri. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä 

tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi on käytössä kansallinen tietosuojalaki 



 
 

(1050/2018), joka täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsitte-

lyyn vaikuttaa myös toimialakohtainen lainsäädäntö. 

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrit-

telee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojen käsittelijällä tar-

koitetaan esimerkiksi yksikköä/palvelua, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän 

lukuun. Rekisterinpitäjän tulee ohjeistaa mm. alaisuudessaan toimivat henkilöt, joilla on 

pääsy tietoihin (tietosuoja-asetus 29 artikla). 

Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaat-

teista. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvonta-

viranomaiselle ja rekisteröidyille. Rekisteröidyn oikeuksista säädetään asetuksen 3 lu-

vussa, joka sisältää myös rekisteröidyn informointia koskevat säännöt. Tietosuojavaltuu-

tetun toimiston verkkosivuilta löytyy kattavasti ohjeita henkilötietojen asianmukaisesta 

käsittelystä. 

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

viranomaismääräyksen (2/2015) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 

käsittelystä annetun lain 19h §:ssä säädetystä tietojärjestelmien käytölle asetettujen vaa-

timusten omavalvonnasta. Tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma on erillinen asia-

kirja, jota ei ole säädetty julkisesti nähtävänä pidettäväksi, mutta on osa yksikön omaval-

vonnan kokonaisuutta.  

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 

perusteella. Kirjaamisvelvoitteesta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 

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

tihenkilön vastuulla ja edellyttää ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot kussakin ta-

pauksessa ovat olennaisia ja riittäviä. Jatkossa kirjaamista ohjataan yhä vahvemmin asia-

kirjarakenteiden avulla, joista THL tulee vuoden 2020 aikana antamaan asiaa koskevan 

määräyksen. Lain 3 luvussa säädetään asiakasasiakirjoihin kirjattavista perustiedoista. 

 

9 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön/palvelusta vastaavan esimiehen ja 

henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhen-

kilöt. Omavalvonnan suunnitteluun voivat osallistua myös asiakkaat mahdollisuuksiensa 

mukaan: Hyvän käytännön malli on esimerkiksi Lastensuojelun keskusliiton hankkeessa ke-

hitetty Meidän oma valvontasuunnitelma – Opas nuorten osallisuutta tukevaan omavalvon-

tatyöhön lastenkodeissa 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 



 
 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asia-

kasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä si-

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

erillistä pyyntöä tutustua siihen. 

 

10 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista 

saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtail-

moitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mu-

kaan suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 

 


	1 OMAVALVONTASUUNNITELMA JA SEN LAATIMINEN
	2 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
	3 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
	4 RISKIENHALLINTA
	5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
	6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
	7 ASIAKASTURVALLISUUS
	8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN
	9 KEHITTÄMISSUUNNITELMA

