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HATTULAN KUNNAN JUTEINIKODIN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
 
Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 
Nimi: Juteinikoti 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 0145801-3 
 

 
 
Kunnan nimi: Hattulan kunta 
 
Kuntayhtymän nimi:       
 
Sote -alueen nimi:       
 

Toimintayksikön nimi 
Juteinikoti 
 
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Hattulan kunta, Pappilanniementie 9 13880 Hattula 
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
Kehitysvammaisten ympärivuorokautinen tuettu asuminen 
 
Toimintayksikön katuosoite 
Juteinintie 3 
 
Postinumero 
13720 
 

Postitoimipaikka 
Parola 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Kati Kopra 
 

Puhelin 
050-378 8127 
 

Sähköposti 
kat.kopra@hattula.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 

      
 

 
 

a)  TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET  
 
Toiminta-ajatus 
 
Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus ilmaisee, 
kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-, 
vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädöksiin. 
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Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 
 
Juteinikoti tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua kehitysvammaisille ja vammaisille hen-
kilöille. 
Toimintamme tavoitteena on mahdollistaa mielekkään ja omannäköisen arjen toteutuminen asi-
akkaan elämässä. 
Toimintamme pohjautuu yksilökeskeiseen elämänsuunnitelma-malliin (YKS). Toimintamalli tu-
kee tasa-arvo ja yhdenvertaisuus periaatteen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumista, jolloin 
asiakas on oman elämänsä keskiössä ja hänen omien voimavarojen tunnistaminen ja tukemi-
nen, sekä haaveiden ja unelmien toteutuminen ovat ensisijaisia tavoitteita. 
Vammaisilla henkilöillä on hyvin erilaisia tuen, avun ja ohjauksen tarpeita. Niiden tunnistaminen 
ja tukeminen vaatii asiakkaan historian ja elämäntarinan tuntemista, jolloin sekä moniammatilli-
sen että omaisten ja läheisten kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu toiminnassamme. 
 
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelutoimikunnan, KVANK: in laatimat yksilöllisen tuen laa-
tukriteerit ohjaavat asiakastyötämme: 
 
1. Palveluni vastaavat minun yksilöllisiä tarpeitani. (yksilölliset palvelut) 

2. Päätän omista asioistani ja saan siihen tukea.(tuettu päätöksenteko)   

3. Minua kohdellaan kunnioittavasti. (kunnioittava kohtelu) 

4. Palveluni ovat riittäviä ja lainmukaisia. (lainmukaiset palvelut) 
 
5. Palveluni turvaavat ihmisoikeuteni. (ihmisoikeuksien turvaaminen) 
 
6. Olen mukana lähiyhteisössäni ja yhteiskunnassa. (osallisuuden mahdollistaminen) 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Arvot liittyvät läheisesti työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia 
käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Yksikön arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien 
asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne. 
 
Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa yksikössä. Toimintaperi-
aatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintape-
riaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaami-
sessa. 
 
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 
Asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun, niin että hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksi-
tyisyyttään kunnioitetaan. 
Asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet huomioidaan. 
Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja vahvistetaan tuetun päätöksenteon avulla. 
Asiakkaalla on oikeus osallistua ja vaikuttaa omien palvelujensa suunnitteluun ja toteuttami-
seen. 
Jos täysi-ikäinen asiakas ei kykene osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa suunnitteluun 
ja toteuttamiseen, asiakkaan tahtoa selvitetään yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omai-
sensa tai muun läheisen kanssa. 
 
Yksilöllisyys:  Asiakkaita kohdellaan huomaavaisesti ja heidän yksityisyyttään, henkilökoh-
taista vakaumustaan ja kulttuurista erilaisuuttaan kunnioitetaan. Kohdellaan tasavertaisesti: 
"saadakseen yhtä paljon, jotkut meistä tarvitsevat enemmän." Asiakkaita tuetaan osallistu-
maan itseään koskevaan päätöksentekoon antamalla riittävästi tarvitsemaansa tietoa voidak-
seen tehdä omanetunsa mukaisia päätöksiä, tuetaan ja kannustetaan omatoimisuuteen, huomi-
oidaan asiakkaan mielipiteet ja mahdollistetaan merkityksellisten asioiden/tapahtumien /ilmiöi-
den toteutuminen hänen elämässään. 
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Yhteisöllisyys: Mahdollistetaan yhteiskuntaan osallistuminen ja tuetaan sosiaalisten suhteiden 
ylläpitäminen, esim. osallisuuden ja kokemuksellisuuden mahdollistamisella.  Toimitaan yhtei-
söllisesti avoimuuden, vastavuoroisuuden, tasa-arvoisuuden, luottamuksen ja sitoutumisen 
periaatteita toteuttaen. 
 
Turvallisuus: Mahdollistetaan turvallinen ja itsenäinen elämä huolehtimalla asiakkaan yksilölli-
sen turvallisuuden toteutumisesta vahvistamalla asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutu-
mista. Toimitaan kehitysvammaisten erityishuoltolain 3 luvun 20.5.2016/381 mukaisesti  koskien 
itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä erityishuollossa. 
 
 

b)  3 RISKINHALLINTA  
 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia arvioidaan monipuolisesti asi-
akkaan saaman palvelun näkökulmasta. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikea-
käyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskin-
hallinnan 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? 
 
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 
tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskin-
hallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvon-
tasuunnitelman 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 henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteut-
tamiseen ja kehittämiseen. 
 
Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 
 
HaiPro- ohjelmaan kirjataan mm. väkivalta- ja häiriötilanteet, lääkepoikkeamat, tapaturmat ja 
läheltä piti-tilanteet sekä tietosuoja ja –turvapoikkemat.  Esimies käsittelee tilanteet yhteis-
työssä sairaanhoitajan ja muun työryhmän kanssa ja tarvittaessa tiedottaa järjestelmän kautta 
ylempää johtoa. Tarvittaessa tilanteet käsitellään välittömästi tai seuraavassa viikoittaisessa 
yhteisöpalaverissa ja samalla sovitaan mahdollisista uusista toimintatavoista. 
 
1.1.2016 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain 48§:n mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilön on 
ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle, jos hän huomaa epäkohtia tai ilmeisiä epäkoh-
dan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on, 
että asiakastyön epäkohdat ja niiden uhat tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua 
riittävän ajoissa. 
 
Facility-ohjelmaan kirjataan kiinteistössä ilmenevät turvallisuuspuutteet, josta ne siirtyvät kiin-
teistöhuollon käsiteltäväksi. 
 
Riskikartoitus työsuojelun näkökulmasta on tehty yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelu-
valtuutetun kanssa 13.4.2017. Sen pohjalta on tehty riskienhallintasuunnitelma.  
Erillinen riskikartoitus sisältäen riskienhallintasuunnitelman on tehty tietoturva- ja tietosuoja-
asioista yhdessä koko sosiaalitoimen osalta kesällä 2018. 
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Pelastussuunnitelma on tehty pelastuslain ohjeiden mukaisesti ja se tarkastetaan vuosittain tai 
tarpeen niin vaatiessa. 
 
Ruuanvalmistuskeittiön riskinhallintaa varten on tehty omavalvontasuunnitelma Eviran ohjeiden 
mukaisesti.  
 
Materiaali: 
-Turvallisuus suunnitelma 
-HaiPro- ohjelmankäyttöohje 
-Keittiön omavalvontasuunnitelma 
-Riskienkartoitus lomakkeisto 
-Facility-ohjelman käyttöohje 
 
 
Riskien tunnistaminen 
 
Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 
 
Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
1.1.2016 voimaan tulleen lain mukaan sosiaalihuollon ammattihenkilön on ilmoitettava viipy-
mättä toiminnasta vastaavalle, jos hän huomaa epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiak-
kaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa työssään ha-
vaitsemastaan epäkohdasta kirjallisesti palveluesimiehelle.  Palveluesimies selvittää asiaa ja 
vastaa korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta. 
 
Riskikartoitus tehdään yhdessä henkilöstön kanssa vuosittain ja tarpeen niin vaatiessa. 
  
Työvuorossa oleva ohjaaja huolehtii arjen sujumisesta sekä tarvittaessa vastaa, että arjen 
poikkeamatilanteissa toimitaan ohjeiden mukaisesti. 
 
 
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? 
Haittatapahtumat ja läheltä piti-tilanteet dokumentoidaan HaiPro- ohjelmaan mm. väkivalta- ja 
häiriötilanteiden, lääkepoikkeamien, tapaturmien, tietosuoja ja –turvapoikkeamien osalta. Poik-
keamasta tiedotetaan tarvittaessa omaisia. Esimies käsittelee tilanteet yhteistyössä sairaanhoi-
tajan ja muun työyhteisön kanssa ja dokumentoi ne järjestelmään ja tarvittaessa tiedottaa jär-
jestelmän kautta ylempää johtoa. Haittatapahtumat ja poikkeamat käsitellään yhteisöpalave-
rissa kuukausittain ja sovitaan tarvittaessa toimintaohjeista. 
 
Korjaavat toimenpiteet 
 
Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla 
estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta 
menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 
Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 
Tarvittaessa arvioidaan uudelleen asiakkaan kokonaisvaltainen avun/tuen tarve ja tehdään 
esim. turvasuunnitelma väkivaltaisen/haastavasti käyttäytyvän asiakkaan arjen toimintamallien 
selkiyttämiseksi. 
Mikäli työprosesseissa havaitaan korjattavaa, yhteisöpalaverissa käydään prosessi läpi ja suun-
nitellaan toimenpiteet asian/tilanteen korjaamiseksi. Myös aikataulu ja vastuuhenkilöt sovitaan. 
 
Muutoksista tiedottaminen 
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Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun-
nalle ja muille yhteistyötahoille? 
Esimies tuo henkilöstölle korjaavat toimenpiteet tiedoksi viikoittaisessa yhteisöpalaverissa, 
josta tehdään muistio. Haipro-ohjelman avulla tieto menee suoraan työsuojeluun ja yhteisiä pa-
lavereja järjestetään työsuojelun ja työterveyshuollon kesken tarvittaessa. 
Kiinteistöhuollolle ilmoitetaan korjaustarpeista Facility-info kiinteistönhoito-ohjelman avulla. 
 
 

c) 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN  
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? 
Palveluesimies Kati Kopra, sairaanhoitaja Riina Kallio, emäntä Outi Rekola, ohjaajia, jotka ovat 
olleet läsnä yhteisöpalavereissa, kun omavalvontasuunnitelmaan liittyviä asioita on käsitelty. 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot 
Palveluesimies Kati Kopra p.050-378 8127, Juteinintie 3, 13720 Parola 
päivittää omavalvontasuunnitelman yhdessä henkilöstön kanssa ja tekee tarvittavat muutokset 
ja toteuttaa omavalvontaa suunnitelman mukaisesti. 
 
Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 
Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
Suunnitelma päivitetään toiminnan muuttuessa ja vähintään kerran vuodessa. 

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? 
A-puolen sisäänkäynnin eteisen seinällä. 
 
 

d) 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 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. 
 
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi, jonka pohjalta laaditaan palvelusuunnitelma ja 
henkilökohtainen YKS-suunnitelma (yksilökeskeinen elämänsuunnitelma), jota päivitetään jat-
kuvasti. Asiakas itse, hänen omaisensa/läheisensä ja tarvittaessa muu verkosto osallistuvat pal-
velu- ja yks-suunnitelman päivittämiseen. 
TOIMI-arviointimenetelmän avulla laaditaan laaja-alainen kuvaus palveluiden käyttäjän psyko-
sosiaalisen toimintakyvyn eri puolista ja tunnistetaan toimintakyvyn vahvuudet ja rajoitukset. 
Toimintakyvyn vahvuudet kertovat voimavaroista mielekkääksi koettuun elämään, ja toimintaky-
vyn rajoitukset auttavat tunnistamaan niitä toimintoja, joista suoriutumiseen henkilö tarvitsee 
apua tai tukea. 
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Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
Omaiset ja läheiset ovat mukana palvelusuunnitelmapalavereissa ja halutessaan voivat osallis-
tua läheisensä yksilökeskeisen suunnitelman tekemiseen. 
 
 

4.2.1 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 asiakas/palvelusuunnitelmaa 
ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 
 
Miten palvelusuunnitelman toteutuminen asiakkaan palvelussa/hoidossa varmistetaan, on omavalvonnan keskeisiä sovittavia 
asioita. 
Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä omaisten, läheisten ja asiakkaan muun ver-
koston kanssa. Kehitysvammalain 42 a §:ssä tarkoitettu palvelu- ja hoitosuunnitelma tarkistetaan 
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuuden kuukauden välein, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Sa-
nalla ”tarvittaessa” on tarkoitettu viitata tilanteisiin, joissa erityishuollossa olevan henkilön ti-
lanteessa tai olosuhteissa tapahtuu muutos, jonka johdosta suunnitelman tarkistaminen on ai-
heellista. Palvelusuunnitelman pohjalta tehdään jokaiselle yksilökeskeinen elämänsuunnitelma, 
YKS, jonka toteutumista arvioidaan päivittäin Effica-asiakastietojärjestelmään. 
 Palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tarkistettaessa arvioidaan mahdollisesti käytettyjä rajoitustoi-
menpiteitä ja sitä, miten jatkossa menetellään niin, ettei rajoitustoimenpiteiden käyttöön tarvit-
sisi turvautua. Jos rajoitustoimenpiteen käytön arvioidaan olevan välttämätöntä asianomaisen 
henkilön kohdalla, arvioidaan, miten rajoitustoimenpiteen käyttöä voitaisiin vähentää samoin 
kuin sitä, onko nykyinen toimintayksikkö tarkoituksenmukainen asianomaiselle henkilölle.  
 
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
Asiakkaan vastuuohjaaja osallistuu palvelusuunnitelma palaveriin. YKS (Yksilökeskeinen elä-
mänsuunnitelma) laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa. Jokainen työn-
tekijä tutustuu huolellisesti asiakkaiden YKS:iin. Vastuuohjaaja huolehtii, että tarvittavat muu-
tokset kirjataan suunnitelmaan. Päivittäin kirjataan arviointia Effica-tietojärjestelmään miten 
suunnitelmaa on toteutettu ja sen vaikuttavuudesta. Päivittäin vuorojenvaihteessa tapahtuvan 
suullisen raportoinnin avulla pyritään varmistamaan asiakkaiden kannalta kaiken oleellisen ja 
merkittävän tiedon siirtyminen ohjaajilta toiselle. 
 

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 päättää itse 
omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 
Asiakkailla on oma huone, jonka he kalustavat ja sisustavat omannäköisekseen. Itsemääräämis-
oikeutta tuetaan mahdollistamalla asiakkaille valintojen tekeminen arjessa sekä huolehtimalla, 
että jokaisella olisi käytössään kommunikaatiota tukevia keinoja, joiden avulla he tulevat ym-
märretyksi. Esimerkiksi vaikeasti aisti-monivammaisten asiakkaiden kohdalla tämä ei aina ole 
mahdollista ja tällöin on tärkeää tunnistaa merkityksellisiä asioita ja tilanteita asiakkaiden elä-
mässä ja mahdollistaa niiden toteutuminen. Yksilökeskeisen työskentelymallin avulla kyke-
nemme paremmin mahdollistamaan jokaiselle omannäköisen elämän toteutumisen, johon kuu-
luu unelmien, toiveiden ja haaveiden toteutuminen, omien voimavarojen hyödyntäminen sekä 
erityisten tarpeiden tunnistaminen. 
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Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtai-
sesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Jos rajoitustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan, on niille oltava laissa 
säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden 
henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset 
kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henki-
lön ihmisarvoa kunnioittaen. Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset sään-
nökset lastensuojelulaissa. 
 
Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta hoitavan lääkärin että omaisten 
ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset 
myös asiakastietoihin. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 
Jokainen työntekijä on perehdytetty kehitysvammalaissa oleviin itsemääräämisoikeutta koske-
viin velvoitteisiin ja jokaisella työntekijällä on tiedossa itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja 
tukemista koskevat periaatteet ja työskentelymallit.  
 
Itsemääräämisoikeuden tukeminen ja vahvistaminen on ensisijainen periaate ja tätä oikeutta voi 
rajoittaa vain mikäli: 

1) erityishuollossa oleva henkilö ei kykene tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia rat-
kaisuja eikä ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia;  

2) rajoitustoimenpiteen käyttäminen on välttämätöntä hänen terveytensä tai turvallisuutensa 
taikka muiden terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi taikka merkittävän omaisuusvahin-
gon ehkäisemiseksi; ja 

3) muut, lievemmät keinot eivät ole tilanteeseen soveltuvia tai riittäviä.  

Rajoitustoimenpiteen on oltava henkilön hoidon ja huolenpidon kannalta perusteltu, tarkoituk-
seen sopiva ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 

-Asiakkaan palvelusuunnitelmaan on kirjattu toimenpiteet, joilla ensisijaisesti vahvistetaan ja 
mahdollistetaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen ilman perusteettomia rajoitus-
toimenpiteitä. 
-Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen on aina äärimmäinen keino, jonka käyttöä arvioidaan aina 
tilannekohtaisesti lain edellytysten mukaisesti.  
-Imo-työryhmä, jossa on edustettuna lääketieteen, psykologian, sosiaalityön ja hoitotyön näkö-
kulmat, kokoontuu kerran kuukaudessa. Työryhmän tehtävänä on arvioida asiakkaiden itsemää-
räämisoikeuden toteutumista ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksiä sekä seurata rajoi-
tustoimenpiteiden käyttöä. 
-Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista arvioidaan säännöllisesti Yks-suunnitelman 
mukaisesti. 
-Yks- työskentelyn avulla tunnistetaan asiakkaan erityisen tuen tarpeet ja luodaan mm. haasta-
vien tilanteiden varalle erilaisia ennaltaehkäiseviä toimintamalleja, joiden avulla asiakasta pys-
tytään tukemaan arjen tilanteissa ja toiminnoissa ilman itsemääräämisoikeuden rajoittamista. 
-Vierailuaikoja ei ole rajoitettu. 
-Puhelimen ja netin käyttö on sallittua. 
-Ruokailuajat on määritelty mutta ne ovat ohjeellisia ja tarpeen vaatiessa niitä muutetaan eivätkä 
ne saa estää asiakkaan muiden tarpeiden toteutumista, kuten harrastamista tai sosiaalisten suh-
teiden ylläpitämistä. 
-Itsemääräämisoikeus- kansiosta löytyy tietoa ja ohjeet miten toimia, mikäli asiakkaan itsemää-
räämisoikeutta täytyy rajoittaa. Kansio löytyy A-puolen toimistosta. 
 
 
Pohdittavaksi: 
- Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta (rutiininomaiset käytännöt, 
vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.) 
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Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekijöiden pereh-
tymistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeustur-
vaa. 
 
Asiakkaan asiallinen 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 epäasial-
lista kohtelua havaitaan? 
Sosiaalihuollon asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämiseen, hyvään koh-
teluun, oikeusturvaan ja osallisuuteen liittyvät oikeusperiaatteet. Hyvä kohtelu toteutetaan il-
man syrjintää ja asiakkaan ihmisarvoa, yksityisyyttä ja vakaumusta kunnioittaen sekä asiak-
kaan omat toivomukset ja mielipiteet huomioon ottaen. Korostetaan asiakkaan itsemääräämis-
oikeutta ja osallisuutta oman elämänsä suunnittelussa ja hallitsemisessa.  
Asiakkaalle annetaan ja luodaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa toteuttami-
seen ja suunnitteluun ja hänen toiveet, mielipiteet ja tahto kirjataan näkyviin Yks- suunnitel-
maan sekä Effica-asiakastietojärjestelmään. 
Jokaisella on velvollisuus välittömästi ilmoittaa havaitsemastaan epäasiallisesta kohtelusta 
palveluesimiehelle. Palveluesimies keskustelee ja selvittää tilanteen asianosaisten henkilöiden 
kanssa ja tarvittaessa vie asian tiedoksi ylemmälle taholle. 
 
 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, 
haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 
Omaiselle tai läheiselle ilmoitetaan välittömästi esim. tapaturman tai läheltä piti- tilanteen sattu-
essa tapahtumien kulku ja seuraukset, mikäli tilanteesta on koitunut haittaa asiakkaalle. Heidän 
kanssaan sovitaan asiankäsittelystä ja tarvittaessa asia viedään eteenpäin ylemmälle taholle 
tiedoksi. 
 

 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 asiakas-
palautetta kerätään? 
Asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita kuullaan mm. ruokalistan suunnittelussa, vapaa-ajan toimin-
tojen järjestämisessä ja kaikessa heidän elämäänsä liittyvissä asioissa. 
Omaisten kanssa tehdään vuorovaikutteisesti yhteistyötä, omaiset vierailevat läheisensä luona 
ja tapaavat silloin myös henkilökuntaa, jolloin voivat keskustella ja tuoda esille omia näkemyk-
siään ja mielipiteitään. A-sisäänkäynnin eteisessä on asiakaspalautelaatikko.  
Joka toinen vuosi toteutetaan kysely omaisille, jossa pyydetään heidän mielipidettään lähei-
sensä elämään liittyvistä asioista. Kyselyjen tulokset annetaan tiedoksi myös perusturvalauta-
kunnalle. 
 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
Asiakaspalautteet käsitellään palveluesimiehen johdolla, arvioidaan palautteen aiheellisuus ja 
suunnitellaan palautteen pohjalta tehtävät mahdollisia muutoksia. Tarvittaessa asia viedään 
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ylemmän johdon käsiteltäväksi. Muistutukset käsitellään viipymättä ja käydään läpi myös työyh-
teisössä sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Asianosaisille vastataan vii-
pymättä. 
 

Asiakkaan oikeusturva 
 
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on 
kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät 
päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättö-
mällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi 
tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja 
annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. 
a) Muistutuksen vastaanottaja 
Palveluesimies Kati Kopra, Juteinintie 3, 13720 Parola, puh.050- 378 8127 kati.kopra@hattula.fi 
 
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
Satu Loippo, Åkerlundinkatu 2 A, 33100 Tampere, puh. 050 599 6413, satu.loippo@pikassos.fi 
 
c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista 
      
 
d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 
Muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään viipymättä ja käydään läpi myös 
työyhteisössä ja suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. 
 
 
e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 
Asianosaisille vastataan viipymättä, tavoitteena vähintään kuitenkin 30 pv kuluessa.  
 

e)  
f) 6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA  

 

 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 
a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistä-
minen 
 
Asiakkailla on mahdollisuus ulkoiluun oman toiveen mukaisesti. Käytössä on myös motomed-
kuntoiluväline ja kesäisin side by side- polkupyörä. Viikoittain on yhteisön oma liikuntakerho, 
arjessa tuetaan ja mahdollistetaan oman fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä 
YKS-suunnitelman mukaisesti. Yhdessä järjestetyt tapahtumat, kuten tanssit, leffa- ja peli-illat 
mahdollistavat osallisuuden kokemista ja tukevat koko yhteisön hyvinvointia. Yhteiskuntaan 
tutustumista tehdään viikoittain asiakkaiden toiveiden mukaisesti mm. käymällä ostoksilla, 
kahviloissa, konserteissa, tutustumalla yhteiskunnan järjestämiin palveluihin esim. poliisi, pe-
lastustoiminta jne.  Mielekäs, turvallinen arki tukee ja edistää psyykkistä hyvinvointia jokaisen 
omien voimavarojen ja tarpeiden mukaisesti. Asiakkaat osallistuvat päivätoimintaan 2-4 
pv/vko:ssa.  
b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 
- 
Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuk-
seen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 
Toteutumista arvioidaan päivittäin effica-asiakastietojärjestelmään yks-suunnitelman mukai-
sesti, lisäksi vuoronvaihtojen yhteydessä tapahtuvien raportointien yhteydessä huolehditaan 
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yks:n  kannalta oleellisen tiedon välittämisestä eteenpäin. Psyykkistä hyvinvointia arvioidaan  
mm. mielialakartan avulla. 
3 kk:n välein tehdään väliarvio, jossa arvioidaan YKS:n tavoitteiden toteutumista ja tehdään ha-
vaintoja ja johtopäätöksiä tulevaa varten. Fysioterapiapalautteen avulla arvioidaan fyysisen toi-
mintakyvyn kehittymistä ja ylläpitämistä. 

 Ravitsemus 

 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 
 
Asiakkaan yks-suunnitelma sisältää henkilökohtaiseen ruokailuun ja ravitsemukseen liittyvän 
suunnitelman, jossa on huomioitu asiakkaiden erityisen tuen tarpeet mm. ravinnon ja nesteen 
saannin osalta. Sairaanhoitaja suunnittelee terveydentilan seurantaan liittyvien lääkärin mää-
räämien verikokeiden toteutumisen. 

 Hygieniakäytännöt 

 
Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset 
hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta 
huolehtimisen lisäksi infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt 
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 
    
 
Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje. 
Perehdytyskansioissa on ohjeistus mm. käsihygieniasta, hanskojen käytöstä sekä toimintaohje 
vatsataudin ja muiden infektioiden leviämisen ehkäisemiseksi.  
Yksikössä työskentelevältä henkilöstöltä edellytetään 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 
§:n edellyttämää rokotussuojaa.  

 Terveyden- ja sairaanhoito 

 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden suun terveyden-
hoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuole-
mantapauksen varalta. 
 
a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä 
kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 
Hammashoitoa, kiireetöntä ja kiireellistä sairaanhoitoa koskevat ohjeet löytyvät lääkehuo-
neesta lääkekaapin ovesta. Äkillistä kuolemantapausta koskeva ohjeistus löytyy toimistosta 
yöohjaajien kansiosta. Ohjeita päivitetään ja uudet työntekijät perehdytetään ohjeiden mukai-
seen toimintaan.   
 
b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
 
Asiakkaan yksilöllinen elämänsuunnitelma sisältää osion, johon on kuvattu terveyttä edistäviä 
ja sairauden kannalta huomioitavia asioita. Tarvittavat seurantakokeet otetaan yksilöllisen 
suunnitelman mukaan, joka laaditaan yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Hoitavaa lääkäriä kon-
sultoidaan tarvittaessa. Lääkäri käy Juteinikodissa säännöllisesti kerran kuukaudessa ja tarvit-
taessa ollaan yhteydessä puhelimitse tiiviimminkin.  
 
c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
Sairaanhoitaja Riina Kallio p. 050-3437334, terveyskeskuslääkäri Ilkka Seppänen, psykiatri 
Terhi Koskentausta työskentelee 2 pv x kk:ssa Hattulan vammaispalveluissa. 
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 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? 
Sairaanhoitaja huolehtii Juteinikodin lääkehoidon perehdytyksestä ja lääkehoidon näyttöjen 
suunnittelusta ja vastaanotosta yhdessä uuden työntelijän kanssa. Sairaanhoitaja seuraa yh-
dessä palveluesimiehen kanssa henkilökunnan lääkehoidon koulutustarpeita ja ohjaa henkilö-
kuntaa tarpeen mukaan täydennyskoulutukseen (LOVE-verkkokoulutus). Sairaanhoitaja päivit-
tää tarpeen mukaan lääkehoitosuunnitelmaa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa yhdessä oh-
jaajien kanssa. 
 
b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
Sairaanhoitaja Riina Kallio, lääkäri Ilkka Seppänen   
 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiakkaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat 
osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Myös lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuk-
sen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpei-
taan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 
 
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunan-
tajien kanssa toteutetaan? 
Asiakkaan siirtyessä/asioidessa esim. lääkärissä/tutkimuksissa tarvittaessa ja mahdollisuuk-
sien mukaan ohjaaja tai asiakkaan omainen saattavat asiakkaan tutkimuksiin. Effica- asiakas-
tietojärjestelmä kattaa terveyskeskuksen ja sairaalan. Yksityisvastaanotolla käydessä pyyde-
tään epikriisi käynnistä ja mukana on ohjaaja tai omainen.  
 
Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati-
muksia? 
    
 

g)  
h)  ASIAKASTURVALLISUUS  

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja 
pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön 
perusteella. Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomais-
ten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuus-
suunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmis-
taa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta hen-
kilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehti-
maan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemi-
seen. 
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Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakastur-
vallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 
Laadittu turvallisuussuunnitelma, joka päivitetään toiminnan muuttuessa kuitenkin vähintään 
kerran vuodessa. Paloviranomainen suorittaa laissa määritellyt tarkastukset. 
 
Käytössä Everon-turvajärjestelmä, hälytykset tulevat ohjaajien puhelimiin asiakkaiden turva-
rannekkeista, ovihälyttimistä tai yöaikaan liiketunnistimista. Myös ohjaajilla on turvarannek-
keet, joiden avulla voivat hälyttää apua yksikön sisältä. Yöohjaajalla on turvapainike, jonka hä-
lytykseen vastaa Linnan vartijat. Tarvittaessa apua voi puhelimitse pyytää myös Willa Katinalan 
turva-auttajalta. 
 
Asiakkailla on määritelty edunvalvojat huolehtimaan taloudellisen edun toteutumisesta. 
 
 
 

 Henkilöstö 

 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö, kuten esimerkiksi yksityisessä päivähoi-
dossa varhaiskasvatuslaki ja päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammattihenki-
löistä annettu laki, joka tuli voimaan 1.3.2016. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty hen-
kilöstömitoitus 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 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? 
Palveluesimies, sairaanhoitaja, 14 ohjaajaa, varahenkilö 50%, emäntä ja siistijä 50% 
 
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
Vuosilomansijainen on käytössä ympärivuoden, yli kolmen kuukauden sijaisuuksiin haetaan 
täyttölupa kunnanjohtajalta. Äkillisiin lyhytkestoisiin poissaoloihin hankitaan sijainen tarpeen 
vaatiessa, tilanne arvioidaan erillisen ohjeen mukaisesti joka kerta erikseen. 
 
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet täytetään rekrytointiprosessin mukaisesti. Alan opis-
kelijoita perehdytetään työhön ja rekrytoidaan sijaisuuksiin. Käytössä on myös Seuturekry 
oy:n sijaisvälityspalvelu alle 3 kk:n lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. 
 
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? 
Toimet täytetään julkisen hakumenettelyn avulla. Edellytetään vaadittava alan koulutus sekä 
erikseen määritelty tehtävän edellyttämä osaaminen esim. hygieniapassi ja voimassa oleva lää-
kehoidon koulutus. 
 
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 
Haastattelun suorittaa palveluesimies ja sairaanhoitaja, jotka arvioivat käytettävissä olevien 
dokumenttien ja haastattelun avulla henkilön soveltuvuutta työhön. 
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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. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työnteki-
jöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täyden-
nyskouluttautuminen. 
 
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkoh-
dasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on 
laadittava toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen 
henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 
 
Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen 
tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskinhallinnan prosessissa 
epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omavalvon-
nan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan 
tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 
 
a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttami-
seen. 
Erillisen perehdytysohjelman mukaisesti, jossa perehdytettävälle nimetään henkilökohtainen 
perehdyttäjä. 
 
b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty 

ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvon-
nassa (katso riskinhallinta). 

Henkilökuntaa informoidaan ilmoitusvelvollisuudesta perehdyttämisohjelman aikana. 
 
c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 
Vuosittain tehdään koulutustarvekartoitus, jonka pohjalta tehdään koulutussuunnitelma. Kou-
lutuksia järjestetään sekä kunnan sisäisesti että osallistutaan ulkopuolisten järjestäjien koulu-
tuksiin. 
 

 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 
Asiakkaat asuvat 3:ssa 5:n asiakkaan asumisryhmässä. Asiakkaat pyritään sijoittamaan ryh-
miin niin, että muodostuu toimivia, yhteisöllisiä asumisryhmiä. Asiakkailla on oma henkilökoh-
tainen huone 12-21.5 m2, joista 10:ssä wc ja suihkutilat. Muut käyttävät yhteisiä tai henkilökoh-
taiseksi määriteltyjä wc- ja suihkutiloja. Jokainen asiakas kalustaa asuntonsa omilla huoneka-
luilla ja tavaroilla mieleisekseen ja omannäköisekseen. 
Jokaisessa kolmessa asumisryhmässä on oma oleskelu-ja ruokailutila, lisäksi on yhteinen 
tv/monitoimitila vapaa-ajankäyttöön sekä virikkeellinen aistitila rentoutumiseen. Käytössä on 
yhteinen saunatila, jossa on myös poreamme. Tilat ovat esteettömiä ja turvallisia. 
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
Erillinen kodinhoitohuone pyykkihuollon järjestämistä varten. Tiloissa on korit sekä likapyykin  
ja puhtaan pyykin säilytykselle ja pyykit kuivataan erillisessä siihen tarkoitetussatilassa. Asiak-
kaita ohjataan ja autetaan oman huoneen siivoamisessa ja oman pyykkihuollon toteuttami-
sessa YKS:n mukaisesti. Ohjaajat huolehtivat pyykkihuollon kokonaisvaltaisesta toteutuksesta 
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asiakkaiden YKS:n mukaisesti. Siistijä huolehtii yleisten tilojen siisteydestä ja puhtaudesta eril-
lisen siivoustyön suunnitelman mukaisesti. 
 

 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. 
Käytössä on Everonin turvahälytys-järjestelmä. Osalla asiakkaista on käytössään turvaran-
neke, jonka avulla he voivat kutsua apua. Joidenkin asiakkaiden huoneissa on liiketunnistin, 
joka hälyttää päivä ja/tai yöaikaan asiakkaan lähtiessä liikkeelle, jotta voidaan turvata asiak-
kaan turvallinen liikkuminen tai tunnistaa esim. mahdollinen epilepsiakohtaus. 
 
Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmis-
tetaan? 
  
Ohjaajilla on työvuorossa mukaan puhelin, johon turvahälytykset tulevat ja hälytyksiin reagoi-
daan viipymättä, mikäli on esteellinen kuittaamaan hälytyksen, hälytys siirtyy ketjussa seuraa-
vaan puhelimeen. Kutsulaitteiden toimimattomuudesta tulee ilmoitus sähköpostiin/puhelimiin, 
jolloin toimitaan erillisten ohjeiden mukaisesti ja tehdään asiasta välittömästi ilmoitus Evero-
nille.  
 
Materiaali: Everon-kansio 
 
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 
 
Sairaanhoitaja Riina Kallio p.050-3437334 riina.kallio@hattula.fi 
 
      
 

 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

 
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). Ter-
veydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdis-
telmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosoin-
tiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai korvaamiseen. Hoi-
toon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemit-
tarit, kuulolaitteet, haavasidokset ym. vastaavat. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden 
ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 
Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–26 §). Organisaation on nimettävä 
vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä noudatetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen 
nojalla annettuja säädöksiä. Ammattimaisella käyttäjällä tarkoitetaan … 
 
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huol-
lon asianmukainen toteutuminen? 
 
Uusi työntekijä perehdytetään käyttämään käytössä olevia apuvälineitä ja laitteita. Jokainen 
ohjaaja on velvollinen tekemään korjaus/huoltopyyntö laitteesta, jonka toiminnassa on havain-
nut puutteita. Asiakkaille hankitaan tarvittavat apuvälineet yhdessä kunnan fysioterapeutin 
kanssa tarvittaessa lääkäriä konsultoiden.    
 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset? 
 
Perehdytyskansiossa on toimintaohje, mikäli havaitsee epäkohtia terveydenhuollon laitteiden 
toimivuudessa. 
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Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
      
Sairaanhoitaja Riina Kallio p.050-3437334 riina.kallio@hattula.fi 
 

i) 8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY  
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä 
edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Rekisterinpitäjän on 
rekisteriselosteessa määriteltävä, mitä asiakasta koskevia tietoja paleluntuottaja rekisteriin tallentaa, mihin niitä käytetään ja 
minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet. Samaan henkilörekisteriin luetaan kuulu-
viksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät 
eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapi-
dosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon 
potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kir-
jaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri 
rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot. 
 
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. 
 
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 viranomaismääräyksiä? 
    
Työntekijät perehdytetään tietosuojaan liittyviin asioihin ja allekirjoittavat salassapito- ja käyt-
täjäsitoumuksen. 
b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 
      
Perehdytysohjelmassa käydään läpi henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvät ohjeet. 
Tarvittaessa järjestetään täydennyskoulutusta. 
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
     
Tietosuojaseloste on omavalvontasuunnitelman liitteenä. 
Asiakasta informoidaan tietojensa käsittelystä hänen muuttaessa asumaan Juteinikotiin. 
 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
   
Erityisasiantuntija Eeva Ylämurto p.050-3400591 eeva.ylamurto@hattula.fi 
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j)  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. 
 
-Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukeminen ja vahvistaminen heidän elämässään huolehti-
malla henkilöstön osaamisen kehittämisestä asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti ->koulu-
tussuunnitelman toteuttaminen 
 
      
 
 

k) 10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 
      
17.10.2018 
Allekirjoitus 
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