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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 

Nimi:       

 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 017-4666-4 

 

 
 

Kunnan nimi: Jyväskylä 

 

Kuntayhtymän nimi:       

 
Sote -alueen nimi:       

 
Toimintayksikön nimi 

Jokivarren ryhmäkodit, Jokikartano 1-2 kerrokset 
 

Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Jyväskylän kaupunki 
Vapaudenkatu 32, 40100 Jyväskylä   
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Tehostettu palveluasuminen; 31 asukaspaikkaa 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Tahvosentie 26 
 

Postinumero 

40520 

 

Postitoimipaikka 
Jyväskylä  

Toimintayksikön vastaava esimies 

Mirja Ruokola 
 

Puhelin 

050-60693 

 

Sähköposti 

mirja.ruokola@jkl.fi 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

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

Palvelu, johon lupa on myönnetty 

      
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 

      
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 

      

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Siivouspalvelut; SOL, Kiinteistöpalvelut; LASSILA & TIKANOJA, Kuljetuspalvelut; POSTI, Pesulapalvelut; SAKUPE, Jätepal-
velut SIHVARI, Tietosuojamateriaali LASSILA & TIKANOJA, Ravitsemuspalvelut; KYLÄN KATTAUS, Korjauspalvelut; Palo-
kan terveysasema, Ari Puumalainen p. 66732, talon kuntosalilaitteiden huoltosopimus Fysioline Juha Ohtonen, Lääkinnällis-
ten laitteiden kalibroinnit Kyllön terveysasema. 
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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 
Visio: 
 

Asiakkaalla on mahdollisuus elää omannäköistä arvokasta elämää. 
 
Toiminta-ajatus: 

 
Tuetaan asiakkaan elämänlaatua, omatoimisuutta, osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä mahdollisimman laadukkaasti. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet: 

 

 Ystävällinen ja kunnioittava kohtaaminen   

 Turvallisuus ja oikeudenmukaisuus  

 Joustavaa ja osallistumaan aktivoivaa toimintaa 

 Asukkaiden hoidossa korostuvat asiakaslähtöisyys, omatoimisuuden tukeminen, osallisuus ja asukkaan sekä hänen 
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.  

 Tuetaan asukkaan elämänlaatua, terveyttä ja toimintakykyä  

 Erilaisuuden hyväksyminen 

 Yhteistyö omaisten kanssa  

 Omaisilla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

 Ammattitaitoinen ja kehityskykyinen henkilökunta  
 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. 
Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asia 
k-kaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyhtei-
sössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun 
ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia? 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle 
asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta 
epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analy-
sointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omaval-
vonnan osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 

 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tie-
toa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii ak-
tiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitel-
man laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, ky-
kyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri 
ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteutta-
miseen ja kehittämiseen. 
 

Turvallisuuskyselyn perusteella pyritään kehittämään;  

1. Pelisääntöjen noudattamisen vahvistaminen. -> Pelisäännöt uusittu ja tiimikokouksissa niihin palataan tarpeen mu-
kaan. 
 

2. Työyhteisössä käsitellään nopeasti ristiriidat niiden kesken ketä se koskee. Esimies mukaan jos ristiriita ei ratkea ja 

tarvittaessa haetaan ulkopuolista apua. 

3. Sijaisten perehdyttämiseen panostetaan enemmän. -> Erilaisten perehdytyslomakkeiden hyödyntäminen ja vastuu 

kaikilla. 

4. Tehostetaan tiedottamista sakupeelle liina- ja työvaatteiden puutteista jos esiintyy.  

5. Kiinteistö palavereissa tuodaan esille huollon ja korjaustoimenpiteiden hidasta reagoimista. -> Säännölliset kiinteistö-

palaverit. Tampuuri-ilmoitukset käytössä ja jos ilmoituksiin ei vastata yhteys huollon esimieheen / isännöitsijään. 
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6. Työajan puitteissa pyritään suoriutumaan työtehtävistä siirtämällä ja priorisoimalla työtehtäviä tarvittaessa. Työt pyri-

tään jakamaan tasaisesti ja pyrkiä keskustelemaan asiasta tarvittaessa, huomioidaan sh.ien tehtävien mahdollistami-

nen iltapäivisin ja lääkäripäivinä, sh.t suunnittelevat työvuorot lääkäripäiviksi. 

7. Jokaisella on oma vastuu pitää lakisääteiset tauot työpäivän aikana.  

8. Sanallista ja fyysistä väkivaltaa pyritään ehkäisemään -> rauhallisella toiminnalla, huolehditaan oma selusta turval-

liseksi, parityö, poistutaan tilanteesta tarvittaessa, avec-koulutukset, lääkäriyhteistyö.  

9. Vuorovaikutustilanteita pyritään kehittämään ja käsittelemään asianomaisten kesken, tarvittaessa esimiehen ja mui-

den toimijoiden kanssa kuten työsuojelu. Tiimien sisällä ja yhteisissä tiimeissä asiaan on paneuduttu ja myös opin-

näyte työn kautta asiaa on käsitelty ja käsitellään. 

10.  Työssä esiintyviä toistuvia liikeratoja ja tehtäviä -> kuormitusta pyritään vähentämään mm. venyttelyillä, mikrotaukoja 

pitämällä, työnjaolla, työfysioterapeutin ohjeistuksilla, nosto- ja siirto sekä apuvälineiden käytössä, parityöllä, kotihoi-

don fysioterapeutin hyödyntämisellä, vuosittaisilla sihe-koulutuksilla. 

11. Asukkaiden aiheuttamaa melua tai häiritsevää käytöstä pyritään poistamaan ->  rauhallisella toiminnalla, ohjaamalla 

asukkaan huomiota muuhun toimintaan, arvioimalla, selvittämällä syytä häiritsevään käytökseen ja poistamaan sitä 

mahdollisuuksien mukaan, sekä lääkäriyhteistyöllä. 

 

Toiminnallisten riskien arviointia arvioidaan puolivuosittain miten toteutunut ja uusi henkilöstökysely tulee seuraavan kerran 2020.  

 
Riskien tunnistaminen 
 

Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 
 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

 
Omavalvonta ja riskien hallinta; Haittatapahtumat, (asukkaille) tapaturmista ja lääkepoikkeamista ja niiden läheltä piti, tapah-
tumista tehdään Haipro- ilmoitus (vaaratapahtumien arviointijärjestelmä). Niiden käsittely toteutetaan järjestelmällisesti. Teh-
dään lääkevertailu, lääkejääkaappien lämpötilojen seuranta, vastuu on sairaanhoitajilla. Verenpainemittareiden, verensokeri-
mittareiden, imujen ja muiden laitteiden kalibrointi ja huolto ohjeistuksen mukaisesti, vastuu on sairaanhoitajilla. Ruuan ja jää-
kaapin lämpötilojen seurannat, vastuu on laitoshuoltajilla. Uhka- ja vaaratilanne selvitykset tehdään ja käsitellään säännöllisesti 
niiden kiireellisyyden mukaisesti, välittömästi tai viikko- tai tiimikokoukissa. Rai-arviointi, perhepalaveri, omaisyhteistyö, tiimi-
palaverit, viikkokokoukset, yhteistyö eritahojen kanssa; lääkäriyhteistyö, kuntohoitaja yhteistyö jne. Uuden asukkaan saapu-
essa tehdään Frat kaatumisvaaran arviointi ja jatkoseurannat sekä tarvittaessa arvioidaan kaatumisvaaraa ja niiden perusteella 
sovitaan lääkäriyhteistyössä jatkotoimet. Lisäksi painehaavojen riskiarviointi Braden tulee tehdä tarvittaessa ja uuden asuk-
kaan tullessa, jos asukkaalla on painehaavoja tai muut syyt puoltaa riskiarvioinnin tekemistä. Laiteturvallisuuteen liittyvä toi-
minta on kehityksen alla. Yksikön valittu laitevastaavat ph Marju Enqvist ja lh Mikael Palmi. Laitevastaavien koulutukset val-
mistuvat 2018 loppuvuodesta. Laiteajokortti valmistunee alkuvuodesta 2019 ja näyttöjä voidaan alkaa ottaa sen jälkeen, liittyen 
asukkaan hoitoon liittyviin laitteisiin. 

 
Riskien käsitteleminen 

 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallin-
nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattami-
nen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa 
omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan 
korvausten hakemisesta. 
 

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

Riskikartoitus tehdään joka toinen vuosi, jatkuvan päivittäisen arvioinnin lisäksi. Ennen riskien ja epäkohtien korjaamistoimen-
piteiden suunnittelemista riskit arvioidaan. Pohditaan, kuinka vakavasta riskistä on kyse, onko vaarana kyseisen tapahtuman 
toistuminen ja voidaanko riski ennakoida ja voidaanko siihen varautua. Haittatapahtumat ja läheltä piti tilanteet käsitellään 
tapahtuman kiireellisyyden perusteella; välittömästi, lääkärin, asiakkaan ja omaisten sekä esimiehen kanssa tai sovitusti kuu-
kausittain tiimi- ja viikkokokouksissa. Ne dokumentoidaan ao. järjestelmiin, Haipro sekä potilastietoihin tapahtuman mukaisesti. 
Tiloihin liittyvät riskit huoltoyhtiölle (Lassila & Tikanoja), tarvittaessa isännöitsijälle (Pasi Vanhainen); -> ilmoitus esimiehelle / 
https://vt.tampuuri.fi/ tai puhelimitse hätätapauksessa. Laitteisiin liittyvät riskit; Palokan apuväline- ja laitehuolto/Ari Puumalai-
nen, puhelimella tai sähköpostilla tiedotetaan.  
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Korjaavat toimenpiteet 

 
Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilan-
teen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettely-
tapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 

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

 
Aktiivisesti reagoidaan, pyritään selvittämään syy- seuraussuhteita ja tekemään korjaavat toimenpiteet. 

 
Muutoksista tiedottaminen 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan 
henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 
 

Suullisesti ja kirjallisesti tiedotetaan henkilökunnalle ja asianmukaisesti yhteistyötahoille. Tiedottaminen tapahtuu esim. viikko-
kokouksissa, tiimikokouksissa, omaistenilloissa, sähköpostina, tai päivittäisen kohtaamisen yhteydessä (kirjataan muistiot, tai 
tiedotteet esim. perehdytyskansioihin tai ilmoitustauluille) tai sovituissa henkilöstö- tai omaisten tilaisuuksissa tai esim. vatsa-
tautiepidemian aikaan ilmoitukset/ohjeistukset laitetaan yksikön oveen näkyvästi. 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi 
olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
 

Omavalvonnan suunnitteluun on osallistunut koko yksikön henkilökunta yhdessä.  Yksikön sairaanhoitajien kanssa 
on tarkennettu suunnitelmaa. 
 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Mirja Ruokola, palveluesimies. Tahvosentie 26 40520 Jyväskylä, puh. 050-60693, e-mail; mirja.ruo-
kola@jkl.fi 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain, yhdessä henkilökunnan kanssa esimiehen johdolla syk-
syn aikana. 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja omaval-
vonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 
 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

 

Omavalvontasuunnitelma löytyy tiimien ruokasalista kansiosta, sekä toimiston ja esimiehen ilmoitustauluilta. Jy-
väskylän kaupungin valvontatiimi teki valvontakäynnin yksikköön 16.2.18. Huhtikuusta 2018 alkaen esimiehet toi-
mittavat kuukausittaisen valvontaraportin valvontatiimille. 
 

 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

Palvelutarpeen arviointi 

 
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa 
kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvit-
tämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdolli-
suudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kogni-
tiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät 
riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
 

mailto:mirja.ruokola@jkl.fi
mailto:mirja.ruokola@jkl.fi
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Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 

Uuden asukkaan vakiintumisjaksolla kokonaistilannetta seurataan ja arvioidaan hoito- ja palvelusuunnitelman tueksi. Samalla 
myös hyödynnetään olemassa olevaa tietoa, sekä haetaan tietoa myös elämänkaarilomakkeella. Sen jälkeen tehdään Rai-
arviointi ja hyödyntäen RAI- mittareita. Hopasu (hoito- ja palvelusuunitelma) Rai-arvioinnnin perusteella. RAI-arviointijaksot 
tehdään puolivuosittain + tarvittaessa ja hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään sen pohjalta. Lisäksi koko henkilökunta tekee 
arviointia kaikissa työvuoroissaan. Vajaaravitsemus riskiä arvioidaan NRS-lomaketta hyväksikäyttäen. Frat kaatumisvaaran 
arviointi, erityisesti uuden asukkaan saapuessa sekä seurannat ja tarvittaessa. 
 

Rai (Resident Assesment Instrument) – mittaristo on käytössä (arvioidaan ja seurataan toimintakykyä, sen muutoksia sekä 
hoidon ja huolenpidon tarvetta). Mittareiden tarkemmat ominaisuudet ovat: 

 Arjesta suoriutuminen (ADL, ADLH) 

 Psyykkinen ja kognitiivinen vointi (DRS, CPS) 

 Sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi (SES) 

 Terveydentila, ravitsemus, kipu (CHESS, BMI, PAIN) 

 Asukkaan kuntoutumismahdollisuus (NREHAB) 
Kliiniset pääryhmät (RUG) (voimavaraluokitus) 

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suun-
nitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoit-
teet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuunnitel-
maa ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 
 

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

 

Omahoitaja laatii hoito- ja palvelusuunnitelman hoitosuunnitelmapalaverin pohjalta. Perehdytyskansiosta löytyy 
kirjaamisohje ja kansioista Rai-ohjeita. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan hyödyntäen Rai-arviointia, yhdessä 
asiakkaan, omaisen ja yhteistyökumppaneiden kanssa (mahdollisesti; omahoitaja, sairaanhoitaja, lääkäri, kunto-
hoitaja). Toteuttamista seurataan päivittäisen arvioinnin perusteella sekä puolivuosittain Rai-arviointien jälkeen. 
Omaiset ovat mukana hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa tai allekirjoittaessaan hoito- ja palvelusuunnitel-
man he voivat ottaa siihen kantaa sekä he voivat mahdollisuuksien mukaan seurata hoito- ja palvelusuunnitelman 
toteutumista. Toteutumista seuraa kokohenkilökunta ja omaiset omalta osaltaan. Koko henkilökunnalla on vastuu 
puuttua ja selvittää jos hoito- ja palvelusuunnitelma ei toteudu suunnitelman mukaisesti ja miettiä onko aihetta 
suunnitelmaa muuttaa. 
 
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 

 

Perusasia on, että jokaisella hoitotyötä tekevällä on omat efficatunnukset joiden ansioista he pääsevät lukemaan 
tai tekemän hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Omahoitajilla on vastuu tiedottaa hoito- ja palvelusuunnitelman sisäl-
löstä ja muutoksista. Hoito- ja palvelusuunnitelmat tulostetaan kansioihin. Kaikilla hoitoon osallistuvilla on vastuu 
toimia hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Omavalvontaa ylläpidetään ja puututaan tarvittaessa toimintaan. 

 

 
 
 

Asiakkaan kohtelu 

 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemat-
tomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen 
vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon 
palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistu-
mistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päät-
tää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 

Jokaisella asukkaalla on oma huone ja kylpyhuone, jonka asukas tai omainen on voinut sisustaa asukkaan näköiseksi. Asuk-
kaan henkilökohtaisista asioista ei keskustella julkisesti. Henkilökuntaa ja talossa vierailevia sitoo vaitiolovelvollisuus. Asuk-
kaan toiveita ja tarpeita pyritään toteuttamaan arjessa ja ne on pyritty kuvaamaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Esimerkiksi, 
kun asukas pyytää wc.hen hänet sinne viedään. Asukas saa päättää myös itse mitä vaatteita puetaan ylle, asukas saa päättää 
myös osallistumisestaan talossa järjestettäviin tilaisuuksiin. Jos asukas ei millään tavoin enää kykene tuomaan esille toiveitaan 
ja tarpeitaan, niin hoitajat hyödyntävät asukkaalta tai omaiselta saatua elämänkaari lomaketta tai asukkaasta saatua aikaisem-
paa muuta tietoa päätöksiä tehdessään. Kaikissa kontakteissa asukkaan kanssa kommunikoidaan ja pyritään toimimaan niin, 
että asukkaan itsemääräämisoikeus toteutuu, huomioiden asukkaan turvallisuus ja hyvinvointi. 
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Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuvat ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökoh-
taisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaali-
huollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turval-
lisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoi-
tustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. 
Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 

 
Rajoittamiseen täytyy olla aina perusteltu syy ja lääkäri kirjaa ns. rajoittamiseen liittyvän luvan efficalle yle-lehdelle. Rajoittami-
sen syyt ovat asukasturvallisuus ja asukkaan hyvinvoinnista on aina kysymys. Asukkaan ja omaisten kanssa myös keskustel-
laan rajoitteiden käytöstä, heidän tulee olla aina tietoisia rajoitteista ja niiden perusteista. Rajoite voi olla myös rajallinen ja 
jatkuvalla seurannalla valvotaan, että rajoite on käytössä vain tarpeellisen ajan. 

Pohdittavaksi: 
- Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta (rutiininomaiset käytännöt, 
vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.) 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekijöiden perehty-
mistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeustur-
vaa. 
 

Asiakkaan kohtelu 

 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuo-
rovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle 
viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämis-
vastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida 
epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 
 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos 
epäasiallista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään 
asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 

Asiakkaan epäasialliseen kohteluun puututaan välittömästi, kaikki ovat velvollisia puuttumaan. Esimieheen otetaan yhteyttä, 
asia / tilanne käsitellään tilanteen mukaisesti. Asiakkaan ja omaisen kanssa käsitellään asia tapauskohtaisesti perusteelli-
sesti ja sovitaan mahdollisista tarvittavista toimenpiteistä. 
 

Asiakkaan osallisuus 

 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

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

Palautteen kerääminen Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan 
kehittämiseen? Miten asiakaspalautetta kerätään? 

 
Asukkailla ja omaisilla on aina mahdollisuus osallistua päivittäin yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
mm. suoralla suullisella palautteella tai kirjallisella palautteella – yksikön oma lomake löytyy kansiosta sekä ympärivuorokauti-
sen hoidon ja ohjauksen yksikön oma palautelomake. Halutessaan he voivat ottaa yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
miehiin ja antaa palautetta myös sitä kautta. Potilas tai omainen voi myös tehdä kirjallisena POTILAAN JA ASIAKKAAN VAA-
RATILANNEILMOITUKSEN tai suoraan nettiin http://www.jyvaskyla.fi/sote/asiakkaan_oikeudet/turvallisuus. Tietoa saadaan 
myös hoito- ja palvelusuunnitelma palavereissa, omaistenilloissa ja muissa sovituissa tapaamisissa ja eri kohtaamisissa. Li-
säksi koko vastuualueella tehdään säännölliset asiakas-, omais- ja henkilöstökyselyt vuosittain tai joka toinen vuosi. Palautteita 
voidaan saada myös; Potilasasiamies Irma Latikan kautta. Omaiset voivat olla häneen yhteydessä ja varata henkilökohtaisen 
ajan. Irma Latikka puh. 0400 147 217 ma klo 12-15, ke klo 9-11 ja to klo 12-15. Osoite Kilpisenkatu 1 I krs 40100 Jyväskylä. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 

Yksilöllinen suora asiakaspalaute käsitellään aina läpi, yksilöllisesti ja/tai koko henkilökunnan kanssa. Sen perusteella sovitaan 
ja toteutetaan tarvittavat uudet käytännöt tai toimenpiteet laadun/toiminnan kehittämiseksi. Koko vastuualueen kyselyn tulokset 
saadaan valmiina jotka analysoidaan ja sen perusteella tehdään tarpeelliset kehittämissuunnitelmat. 

 

http://www.jyvaskyla.fi/sote/asiakkaan_oikeudet/turvallisuus
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Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

(YKSIKÖN OMA PALAUTE LOMAKE) Palveluesimies Mirja Ruokola Jokikartano Tahvosentie 26 40520 Jyväskylä ja  puh. 
050-60693, (PALVELUN LAATUUN ILMOITUSLOMAKE) Valvontakoordinaattori Riitta Matikainen p. 040-5862056 tai valvon-
takoordinaattori Päivi Hytönen p. 050-5644376 Keljonkatu 26 A-talo 40600 Jyväskyl. Muistutus lähetetään Jyväskylän kau-
pungin kirjaamoon. Kirjaamo toimittaa muistutuksen palvelutoiminnasta vastaavalle palvelujohtajalle/palvelupäällikölle. 

 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Eija Hiekka Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä 
Puh. 044- 65 1080, tavattavissa puhelimitse ma – to klo 9-11.  
E-mail; eija.hiekka@koske.fi  
Henkilökohtaista käyntiä varten aika varataan etukäteen. 
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on oikeus: 

 Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää 

 Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot 

 Oikeus saada selvitys toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaali-
huollon toteutuksessa 

 Oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä 

 Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja 

 Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta 
 

b) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

 
Kuluttaja-asiamiehen valtakunnallinen yhteystieto on puh. 02 9553 6901. Sisä-Suomen maistraatti Jyväskylän yksikkö, Yli-
opistonkatu 28 PL 253 40101 Jyväskylä, avoinna ma-pe klo 9-16.15. Maistraattien kuluttajaneuvonnan numero palvelee arki-
sin klo 9-15. Kuluttajaneuvojan tehtävät:  

 Avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä ristiriitatilanteessa (vain kuluttajan aloitteesta) 

 Antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista 

 Neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa 
 

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

 
Kaikki käsitellään asianmukaisesti muistutuksen, kantelun tai valvontapäätöksen mukaisesti kaupungin toimintaohjeiden mu-
kaisesti. Yksikössä ne käsitellään välittömästi. Huomioidaan toiminnan kehittämisessä ja ko. asiat kirjataan yksikön kehittä-
mistoimenpiteisiin joiden toteutumista myös arvioidaan. 
 

d) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

 
Oman yksikön sisällä 1-3 vrk. Ulkopuolisten mukana olon varmistamiseksi max.1- 4 vkon sisällä. 
 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 

 
Asukkaiden toimintakykyä pyritään ylläpitämään fyysisellä, sosiaalisella ja kognitiivisilla osa-alueilla. Pyritään kuntouttamaan 
tilapäisestä toimintakyvyn laskusta, entiseen toimintakykyyn mikäli mahdollista. Talossa vierailee säännöllisesti ulkopuolisia 
esiintyjiä ja muita asukkaiden virkistystoimintaa tukevia henkilöitä tai ryhmiä, päiväkotilapsia, koululaisia, opiskelijoita, vapaa-
ehtoisia jne. Toimintatuokioita järjestetään asukaslähtöisesti, esim. lukemista, kirjoittamista, piirtämistä, käsitöitä, kuntolait-
teita esim. Motomed ja käsipainot. Asukkaille on tarjolla musiikin kuuntelua, television katselua ja yhteisiä ruokailu- ja kahvi-
hetkiä. Ulkoiluun panostetaan erityisesti kesäaikaan. Asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan yhteisiä juhlahetkiä ja erilaisia 
tapahtumia on ympärivuoden.  Omaisilla on aina vierailu- ja osallistumismahdollisuus. Päiväsaleista löytyy vuodenkiertoon 
suunniteltu karkea yleinen virkistyssuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelmissa voi näkyä yksilökohtaiset suunnitelmat asuk-
kaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. 
 

 

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

mailto:eija.hiekka@koske.fi
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Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seura-
taan? 

 
Asukkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa seurataan ja arvioidaan tavoitteiden osalta päivittäin. Ha-
vainnoista keskustellaan, kirjataan ja raportoidaan. Tätä toimintaa on tukemassa asukkaiden ”virkistyslista” johon hoitajat 
kirjaavat päivittäin asukkaan erilaiset aktiviteetit/osallistumiset. Hoitajat voivat hyödyntää myös kuntohoitajien ammattitaitoa 
toiminnassa sekä kotihoidon fysioterapeuttia, seurannassa ja arvioinnissa. Rai (Resident Assesment Instrument) – mittaristo 
on käytössä (arvioidaan ja seurataan toimintakykyä, sen muutoksia sekä hoidon ja huolenpidon tarvetta). Mittareiden tarkem-
mat ominaisuudet ovat: 

 Arjesta suoriutuminen (ADL, ADLH) 

 Psyykkinen ja kognitiivinen vointi (DRS, CPS) 

 Sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi (SES) 

 Terveydentila, ravitsemus, kipu (CHESS, BMI, PAIN) 

 Asukkaan kuntoutumismahdollisuus (NREHAB) 

 Kliiniset pääryhmät (RUG) (voimavaraluokitus) 

 -> Rai-pohjaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat, arvioidaan puolivuosittain. 
 

Ravitsemus 

 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen ta-
soa? 
 

Joka aterialla hoitaja arvioi jokaisen asukkaan yksilöllisen syömisen ja juomisen määrää ja laatua siihen mikä se suosituksen 
mukaan tulisi olla. Vaatii keskustelua, raportointia, kirjaamista ja mahdollisia muutoksia esim. perusruoasta sosemaiseen ja 
lisäravitsemukseen. Lisäksi yleisvoinnin päivittäinen seuranta ja arviointi tehdään, suun hyvä hygienia, arviointi ja tarvitta-
vasta hoidosta huolehtiminen. Painon seurataan kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin yksilöllisesti. Tarpeen mu-
kaan tehdään NRS 2002 vajaaravitsemusriskin seulonta. Tarvittaessa voidaan seurata nesteiden saantia koko vuorokauden 
ajan. Tarvittaessa asukkaan ravitsemuksen koostumusta muutetaan, esim. perusruoka muutetaan karkea sosemainen tai 
pehmeä sosemainen nielemiskyvyn mukaan.  Asukkaille tarjotaan ilta- ja aamupalan välillä ns. myöhäistetty ilta- tai yöpala. 
D-vitamiinilisä tarjotaan kaikille asukkaille ja muut ravinnelisät yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tarvittaessa asukkaalle voi-
daan aloittaa täydennysravitsemuslisä esim. aliravitsemustilanteessa tai asukkaan haavahoidon paranemista edistämään. 
 
 

Hygieniakäytännöt 

Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat hygieniakäytännöille ta-
voitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen es-
täminen. 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygienia-
käytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 

Hygieniahoitajan ohjeistus on päivittäisessä käytössä, samoin SOL.lin ohjeistus löytyy siivouskomerosta. Ohjeistus löytyy tii-
mien perehdytyskansioista. Eritesanko ja ohjeistus eritteiden puhdistamiseen löytyvät tiimien siivouskomerosta. Sol- vastaa 
asukashuoneiden (2xvko siivous) ja yleisten tilojen (esim. ruokasali joka arkipäivä) siivouksesta ja henkilökunta yleissiistey-
destä. Siivoustasoa nostetaan tarvittaessa hygieniasyistä. Koko henkilöstöllä on vastuu hyvän hygieniatason toteutumisesta 
niin asukkaan kuin ympäristön osalta. Asukkaiden hygieniasta huolehditaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Säännölliset hy-
gieniaan liittyvät toimenpiteet toteutuvat joka päivä aamu- ja iltatoimien yhteydessä ja tarvittaessa, suihkussa käynti voi tapah-
tua myös muina aikoina ja vähintään kerran viikossa, jota seurataan erillisellä listalla. 
 
Suuhygieniasta voi myös olla erilliset ohjeet asukkaan huoneessa yksilöllisesti. Suuhoitovastaavat huolehtivat asukkaiden 
hammastarkastukset tehtäväksi, vuosittain tehdään hammastarkastuksia. Hammastarkastuksia tehdään talossa pyynnöstä 
Vaajakosken suuhygienistien toimesta. Asukkaiden suunhoito tapahtuu kerran vuorokaudessa tai useammin ohjeistuksen vaa-
tiessa.  Lisäksi osa asukkaista käy hammashoitolassa joko kunnallisessa tai yksityisessä. Tiimeistä löytyy myös ohjeet asuk-
kaiden kuulolaitteen puhdistamiseen. Astmanhoidon apuväleiden puhdistusohje, apuvälineiden puhdistus. 
 
Puhtaat vaatteet vaihdetaan vaatteiden likaantuessa ja kylpypäivänä tai muutoin asukkaan toiveiden/tarpeiden mukaan. Liina-
vaatteet vaihdetaan kylpypäivänä ja tarvittaessa, liinavaatteet pestään Sakupen pesulassa. Asukasvaatteita pestään säännöl-
lisesti. 
 
Ympäristöterveystarkastus toteutunut 11.4.2016. 
 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 
 

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden hammashoidon 
sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemanta-
pauksen varalta. 
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a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoi-
toa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 
 

Perehdytyskansiosta löytyy ohjeet miten toimitaan eri tilanteissa sekä lisäksi suullinen perehdyttäminen henkilökunnalta uu-
sille työntekijöille miten kuuluu toimia eri tilanteissa. 
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

 
Lääkäri antaa ohjeistukset ja eri seurantamääräykset asukaskohtaisesti ja hoitajat toteuttavat niitä. Lisäksi hoitajat seuraavat 
ja arvioivat joka työvuorossa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä vievät tiedot lääkärille. Tiedot dokumentoidaan Effi-
calle. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan siten, että siinä näkyy miten asukkaan terveyttä ja hyvinvointia pyritään edistä-
mään. Terveyttä ja hyvinvointia edistetään mm. hyvällä ja riittävällä ravitsemuksella, perushoidolla ja kuntouttavalla työot-
teella ja tukemalla asukkaan osallisuutta ja henkistä hyvinvointia. ’ 
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

 
Sairaanhoitajat (Riitta Kainulainen, Päivikki Ronkainen, Kirsi Patinen, Annukka Siimes, Biljana Milosavljevic ja Annaliisa 
Suuronen) vastaa ja heillä on päävastuu, lisäksi perus/lähihoitajat myös vastaavat asukkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta 
heillä olevin oikeuksin lääkärin määräysten mukaisesti. 

 
Lääkehoito 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen lää-
kehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähim-
mäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että 
julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö. 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

 
Lääkehoitosuunnitelma tarkistetaan ja käydään läpi vuosittain sairaanhoitajien työkokouksessa. Se päivitetään ajanmu-
kaiseksi ja käsitellään viikko- tai tiimikokouksissa. Lääkehoitosuunnitelma on osa perehdytysohjelmaa ja löytyy perehdytys-
kansiosta. Seuraava päivitys 2019 alkuvuoden aikana. 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

 
Lääkäri (Apulaisylilääkäri Anne Paananen ja Geriatrian ylilääkäri Martti Aukee) vastaa lääkehoidosta ja tiimien sairaanhoitajat 
(Kainulainen Riitta, Patinen Kirsi, Ronkainen Päivikki, Siimes Annukka, Suuronen Annaliisa, Milosavljevic Biljana palvelupääl-
likkö (sh) Ruokola Mirja), vastaavat lääkehoidon toteuttamisesta, arvioimisesta ja seurannasta. Perus- ja lähihoitajat joilla on 
lääkeluvat kunnossa osallistuvat myös lääkehoidon toteutukseen, seurantaan ja arviointiin yhteistyössä sairaanhoitajien ja 
lääkärin kanssa. 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, 
psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen 
tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 

 

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

 
Yhteistyötä tehdään asiakkaan tarpeen mukaan eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö voi käynnistyä asiakkaasta, omaisesta, 
henkilökunnasta tai ulkopäin eri toimijoista käsin. Tietosuoja huomioiden varmistetaan riittävä tiedonkulku asianmukaisesti, 
tarvittavat luvat kysytään ja kirjataan tietosuoja-ohjeistuksen mukaisesti.  
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvalli-
suusvaatimuksia? 

 
Eri alihankkijoilta voidaan pyytää nähtäväksi heidän omavalvontasuunnitelmansa. Yhteistyötä tehdään myös säännöllisesti eri 
alihankkijoiden kanssa joko säännöllisesti vuosittain palavereissa tai tarvittaessa pidetään palavereita. Suorapalaute ja selvi-
tyspyynnöt tehdään välittömästi jos asetettuja tavoitteita ei ole noudatettu. Alihankkijoiden mahdollisiin asiakaskyselyihin vas-
tataan. 
 

 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 
Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden 
kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja 
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ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osal-
taan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä 
vanhuspalvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan 
itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 

 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asia-
kasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?  

 
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat käytössä. Riskien arviointi joka toinen vuosi, toteutetaan koko henkilökunnan kanssa 
yhdessä. Haipro järjestelmä käytössä ja asukkaiden sekä omaisten mahdollisuus myös kirjata asukasturvallisuuteen liittyvät 
haittatapahtumat järjestelmään tai suullisesti tuoda havainnot esille jotka käsitellään ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 
Vastuut ja vastuuhenkilöt on nimetty tiimeihin. Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma, löytyy askista. Potilas- ja asiakastur-
vallisuuskoulutuksen on suorittanut koko henkilökunta. Yhteistyötä tehdään palvelupäällikkö Merja Hokkasen kanssa puh.014-
336 6805. Palo- ja pelastustoimen kanssa on vuosittainen yhteistyö mm. palotarkastukset (11.12.17). Lisäksi palo- ja pelas-
tusharjoitukset (2015) 3-5vuoden välein sekä EA-koulutukset vuosittain päivitetään yksilöllisesti. Omana toimintana vuosittain 
käsitellään palo-ja pelastussuunnitelmaa, tehdään siirtoharjoitukset, uusien henkilöiden osalta turvakävely (päävastuu esimie-
hellä ja myös vastuuta työsuojeluasiamiehellä Tarja Veijosella) alkuperehdytyksenä. Vuosittaiset yleiset yhteiset Jokivarren 
ryhmäkotien turvakävelyt hoitaa Lassila & Tikanojan huoltomies kesäkuun alkupuolella kahtena iltapäivänä. Palo-ja pelastus-
harjoitukset kokonaisuudessaan toteutetaan viimeistään 2020 aikana. 
 

Henkilöstö 

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

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa päivähoitolaki 
ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on lu-
vanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asi-
akkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti 
henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli 
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pi-
dettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja hen-
kilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys 
varmistetaan. 
 

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

Sairaanhoitajan vakansseja on 5,5, perus/lähihoitajan vakansseja on 13, kylvettäjän vakansseja on 1,5. Hoitotyöhön osallis-
tuu 19 henkilöä ja tukipalveluihin 3 henkilöä. Sairaanhoitajista yksi on osa-aika-eläkkeellä ja yhdellä on osa-aikainen toimi ja 
ajoittain yksi sairaanhoitajista tekee 30h-viikkotyöaikaa. Sairaanhoitajan osa-aikaisuutta täyttämässä on useimmiten lähihoi-
taja, jolla on lääkeluvat kunnossa.  
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

 
Lyhyisiin sairauslomiin otetaan ensisijaisesti varahenkilö ja yli kaksi viikko pitkiin sijaisuuksiin ulkopuolinen sijainen rekrytoin-
nin kautta tai voidaan ottaa ennestään tuttu sijainen. Sijaisia otetaan tarvittaessa ja samoille sijaisille pyritään järjestämään 
pitkät jaksot esim. vuosilomien sijaisuuksiin. Sijaisilta vaaditaan ammattipätevyys ja sen lisäksi muut vaadittavat pätevyydet 
ja osaaminen. 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

 
Esimiehen vastuulla on, että kaikissa vuoroissa on riittävä henkilökunta. Tilannetta ja tarpeita seurataan aktiivisesti. 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnanta-
jien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä ote-
taan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakentee-
seen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön 
työntekijöille. 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?  

Rekrytointi perustuu henkilöstöyksikön sekä rekrytointiyksikön ohjeisiin. Esimies hakee yli kuuden viikon sijaisuuksiin lupaa 
omalta esimieheltä ja yli 3 kuukauden sijaisuuksiin haetaan täyttölupaa. Sijaisrekrytointi hoidetaan pääasiassa rekrytointiyksi-
kön kautta. Yksikkö haastattelee hakijan/t ja varmistaa pätevyydet ja laillisuus (opiskelijatodistukset, Terhikki-rekisteri).  Vaki-
naisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa, rekrytointiyksikkö voi auttaa kaikissa rekrytoinnin vaiheissa tai yksikön esimies hoitaa 
itse osan tai koko kokonaisuuden. Valinta tehdään haastattelujen, todistusten ja mahdollisten tehtävien perusteella. 
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Rekrytoidaan vain tarvittaessa ja vaaditaan rekrytoitavalta riittävä koulutus ja osaaminen sekä tarvittavat luvat kunnossa 
esim. lääkeluvat, hygieniapassi ovat voimassa sekä kyky tehdä fyysisesti raskasta hoito- ja hoivatyötä sekä kolmivuorotyötä 
(kolmivuorotyö ei koske sairaanhoitajia, laitoshuoltajia eikä kylvettäjiä). 
 

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

Varmistetaan oikeudet Valvirasta. Hyödynnetään olemassa oleva tieto mikä on käytettävissä. Työntekijäntyösuhde voidaan 
päättää, jos ilmenee epäluotettavuutta tai epärehellisyyttä. 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä oma-
valvonnan 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 työ-
hön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asiakastieto-
jen käsittelyyn ja tietosuojaan? 

 
Palveluesimies vastaanottaa ja perehdyttää omalta osaltaan ja antaa perehdytettäville myös perehdytyslomakkeen/tarkistus-
lista jota he voivat hyödyntää muistilistana mitä asioita on jo perehdytetty. Opiskelijoille on aina nimetty kaksi ohjaajaa ja uu-
sille työntekijöille nimetään vuorossa olevat hoitajat vastuulisiksi perehdyttäjiksi. Tiimeissä on perehdytyskansiot, joita hyö-
dynnetään. Lisäksi jokaisesta asukkaasta on ns. asukas ABC lyhennytty versio oleellisista asioista mitä tulee tietää. Hoito- ja 
palvelusuunnitelmat on tulosteena kansiossa. Parityö kuuluu erityisesti perehdytyksen alkuvaiheeseen. Asiakastyö on tärkein 
ja suurin vastuu henkilökunnalla. Asiakastietojen käsittelystä ja tietosuojasta vastuu on palveluesimiehellä ja henkilökunnalla. 
Yksikössä noudatetaan asiakastietojen käsittelystä saatuja ohjeita. Henkilötietolaki 523/1999. Laki sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007. Lainsäädäntö luetta-
vissa internetistä, henkilökunta tarvittaessa avustaa. Esimies huolehtii ns. keskusteluista/väliarviointi tai kuulumisten kysele-
misestä miten perehdytys on sujunut, kehitys/osaamiskeskustelu sovitusti, lisäksi esim. sijaisuuden tai opiskelijan harjoittelu-
jakson päättyessä he täyttävät palautelomakkeen ja se keskustellaan yhdessä esimiehen kanssa. 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 
 

Hyödynnetään, henkilöstöyksikön, oman vastuualueen ja terveyskeskussairaalan, sairaanhoitopiirin ja konsernin omia osaa-
misen kehittämisen kautta tulevia koulutuksia sekä järjestöjen ja eri oppilaitosten järjestämiä koulutuksia. Kehityskeskuste-
luissa käydään läpi henkilökohtaiset osaamistarpeet / täydennyskoulutustarpeet. Lisäksi yksikkö myös itse järjestää tarvitta-
vaa koulutusta talon ulkopuolelta tai oman henkilöstön tai kaupungin muun henkilöstön järjestämänä esim. sihe- /nosto- ja 
siirtokoulutus vuosittain ja tarvittaessa esim. uuden asukkaan tai sijaisen tarpeiden pohjalta Keljon kuntohoitajin toimesta, tai 
hygieniahoitajan koulutusta yksikön sisällä. 
 

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 varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vie-
railut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.  
 
Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi: 
 
- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät? 
- Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa. 
 

Tilojen käytön periaatteet Jokaisella asukkaalla on oma huone, kylpyhuoneineen n. 24.5m2. Yhteisiä tiloja on ruokasali ja 
olohuone sekä pohjakerroksessa puku, pesu- ja saunatilat sekä wc.  Päivittäin asukkaat ruokailevat ja oleskelevat ruokasa-
lissa ja tai olohuoneessa. Asukkaiden kuntoisuuden ja toiveen puitteissa saunotuksia pyritään toteuttamaan. Omaiset tulevat 
vierailulle pääsääntöisesti n. klo 11 ja voivat olla iltaan saakka. Saattohoitotilanteessa omaiset voivat halutessaan olla pai-
kalla ympäri vuorokauden. Asukas ja omainen voivat suunnitella asukkaan huoneen sisustuksen. Ainoastaan mattojen käyt-
töön ei anneta lupaa mm. asukasturvallisuuden takia.  Asukkaan ollessa pitkään poissa, kysytään aina asukkaalta ja/tai 
omaiselta lupaa voidaanko huonetta käyttää asukkaan poissa ollessa lyhytaikaiseen käyttöön. Asukkaalle ja omaiselle kerro-
taan, miten se alentaa tukipalvelu- ja vuokrakuluja. Ilman lupaa huonetta ei oteta muuhun käyttöön. 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

 
Siivous on ulkoistettu, SOL:in kautta. SOL siivoaa yleiset tilat joka arkipäivä ja asukashuoneet kaksi kertaa viikossa. Henkilö-
kunta vastaa yleissiisteydestä ja jokainen on velvollinen ohjeen mukaan poistamaan eritetahrat. Liinavaatteet pestään SAKU-
PEN (sairaanhoitopiirin pesulassa) pesulassa. Asukasvaatteiden pesusta vastaa henkilökunta ja omaiset huolehtivat erikois-
pesua vaativien vaatteiden pesusta. 
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Teknologiset ratkaisut 

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla 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 vastaa. Suun-
nitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön 
ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä.  
 
Miten asukkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen 
varmistetaan? 

 
Yleisiä kulunvalvontakameroita talossa on pohjakerroksessa, sisääntulokäytävällä, ensimmäisen ja toisen kerroksen molem-
pien siipien käytävillä. Kamerat ovat tallentavia. ISS vastaa kameravalvonnasta: turvahuolto.jkl@prevent360.fi. Asukkailla on 
käytössä hoitajakutsu järjestelmä ja hälytykset siirtyvät hoitajien puhelimiin automaattisesti. Turvahuolto (Kai Kanerva) vastaa 
myös näiden toimivuudesta arjessa. Koko konsernin tasolla teknologista ratkaisuista ja kehittämisestä vastaa kehittämispääl-
likkö Esa Aaltonen puh. 014-336 6730. 
 

 
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotar-
vikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Hoitoon 
käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, 
kuulolaitteet, silmälasit. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheutta-
mista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. Yksikössä on tekeillä LAITEAJOKORTTI jonka suorittaa koko henkilöstö heille 
kuuluvin osin. Esimies ja apuväline/laitevastaavat Marju Enqvist ja Mikael Palmi ovat asiaa kehittämässä ksshp.n ja kaupungin 
oman työryhmän ohjaamina eteenpäin omaan yksikköön. 
 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen 
toteutuminen? 

 
Palveluesimies suunnittelee henkilökunnan kanssa vuosittain apuvälineiden hankintatarpeet ja vie ne hankinnoista vastaa-
valle palveluesimies Tiina Huttuselle puh. 014-626 3831. Tiimeissä on nimetyt apuvälinevastaavat; Tähtelässä Auli Kurki lh, 
Marju Enqvist ph ja Sointulassa lh Mikael Palmi. Kuntohoitaja konsultaatiota saadaan tarpeen mukaan Riitta & Ari Kähöseltä 
Keljosta puh. 014-266 2347. Kotihoidon fysioterapeuttia (Kaisa Kalvas p. 050-3006779) voidaan konsultoida apuväline yms. 
asioissa. Huolto hoituu Palokan terveysasemalla tai huoltomiehet käyvät tarvittaessa paikan päällä, vastuu Ari Puumalainen 
puh.014-266 6732. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

 
Sh Riitta Kainulainen, sh Kirsi Patinen, sh Päivikki Ronkainen puh. 014-2667538 ja Sh Annukka Siimes, sh Annaliisa Suur-
onen ja sh Biljana Milosavljevic puh. 014-266 7539 sekä palveluesimies Mirja Ruokola puh. 050-606 93.  
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edel-
lytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedon-
hallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tie-
toja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekis-
tereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosi-
aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti poti-
laan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot 
ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakas-
tiedot.  
 
Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 
19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan 
omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olen-
naisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuu-
delle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään 
velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen. 
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), 
tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla 
rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja 
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
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Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tietojenkäsittelyä 
suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tie-
tojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan 
erillisiin asiakirjoihin. 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä 
lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomais-
määräyksiä?  
 

Henkilötietolaki (523/1999) ja asiakastietojen käsittely: http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf. ohjaa toimintaa. Sisäi-
nen valvonta ja puuttuminen, Effica-järjestelmässä jää sormenjäljet joita seurataan säännöllisesti ja pistokokein. Väärinkäy-
töksen seuraamuksena voi olla: Salassapitovelvollisuuden rikkominen; joka paljastaa asemassaan, toimessaan tai tehtäväs-
sään saadun salassa pidettävän tiedon tai käyttää sitä omaksi tai toisen hyödyksi voidaan tuomita 1-2 v vankeuteen (RL 38 
luku, 1§ ja 2§ ja RL 40 luku, 5§.  Henkilöstörekisteririkos: joka käyttää henkilötietorekisteriä vastoin käyttötarkoitussidonnai-
suutta tai loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai oikeuksia voidaan tuomita henkilörekisteririkoksesta sakkoon tai 
enintään 1 v vankeuteen (RL 38 luku, 9§. Tietomurto joka käyttää hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta tai muutoin oi-
keudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään, voidaan tuomita tietomurrosta sakkoon tai enintään 1 v vankeuteen RL 38 luku, 
8§. Koulutetaan uusien tietojen päivittämisen yhteydessä ja tarvittaessa. Kirjaamisvastaavat on nimetty joilla myös vastuu 
kirjaamisesta; Tähtelän tiimissä sh Päivikki Ronkainen, sh Kirsi Patinen ja Sointulan tiimissä sh Annukka Siimes ja lh Pia 
Taavitsainen. Tietosuojaohjeistus löytyy yksikön omavalvontakansiosta sekä Askista > Tiedon haalinta ja viestintä - >tieto-
turva - > tietosuoja - > perusturvan tietosuoja -> sosiaalipalvelujen tietoturvaohje. Esimies valvoo yksikön tietosuojan toteutu-
mista. Esimies varmistaa, että jokainen työntekijä/toimija käy tarvittavat ajantasaiset tietosuojakoulutukset ja ymmärtää vas-
tuunsa tietosuoja-asioissa. 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä pe-
rehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

 
Suullinen ohjaus ja jokainen työntekijä saa käyttäjän tietoturvakortin luettavakseen sekä ko. lainsäädäntöön liittyvät lait tie-
doksi. Jokainen työntekijä suorittaa Arjen tietosuojakoulutuksen. Kaikki opiskelijat ja muut harjoittelijat perehdytetään heidän 
”toimenmukaiseen” tietoturvaan liittyvään asiaan ja huomioidaan, että heillä ei ole oikeutta ja mahdollisuutta nähdä, koskea 
tai kuunnella asioita jotka eivät ole heidän toimenkuvan kannalta tarpeellisia, vaitiolovelvollisuutta erityisesti tähdennetään. 
Työntekijä sitoutuu noudattamaan tietosuojaa allekirjoittaessaan työsopimuksen.  Uusinta tietoa annetaan henkilökunnalle 
viikkokokouksissa tai yleisissä koulutustilaisuuksissa.  
 

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu 
vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
 

Rekisteriseloste löytyy tiimien kansioista ruokasalista sekä palveluesimiehen ilmoitustaululta. Tietojen käsittelyyn liittyvistä 
asioista informoidaan uuden asukkaan tullessa tai uusien tietosuoja-ohjeiden tullessa mitkä oleellisesti koskevat asiakasta 
esim. jos tarvitaan hänen suullinen tai kirjallinen lupa tietojen saamiseen, käsittelyyn tai tietojen siirtämiseen. 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

 
Suunnittelija Irma Latikka, Kilpisenkatu 1, 1kkrs. 40100 Jyväskylä. Aika henkilökohtaiseen käyntiin sovittava puh. 014-62 
66892. Puhelinajat: ma klo 12-15, ke klo 9-11 ja to klo 12-15. 

 
 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteutta-
misesta 
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskin-
hallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vaka-
vuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. Suunnitelma on palveluesimiehen omavalvontakansiossa. Ke-
hittämiskohteet valitaan yhdessä henkilökunnan kanssa, sovittaan vastuuhenkilöt ja korjaavat toimenpiteet sekä arvioidaan 
toteutumista puolivuosittain. 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

4.10.18 Mirja Ruokola 

Allekirjoitus 
 
Mirja Ruokola, palveluesimies 

 

http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf
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LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUKSIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elämä, etiikka. 
Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  

- http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf 

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja 
turvallisuusasiantuntijoille 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf 

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf 

STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten asumispal-
veluiden laatusuositus 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalve-
luiden_laatusuositus_fi.pdf 

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. Opas sosi-
aali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 

- http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf 

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa 

http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suosi-
tukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia 
 
Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:  

- Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 
 
Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä: 

- Valviran määräys 4/2010: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf 
 

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

- Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselos-
teet.html  

- Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tietosuoja.fi/material/at-
tachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 

- Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
 

- Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 
 

 
TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE: 
 
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman 
määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuu-
det ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytän-
nössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen 
laatimisen yhteydessä siinä olevat ylimääräiset tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma 
logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma. 
 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf

