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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 
Palveluntuottaja 
 
Nimi: Oulunkaaren kuntayhtymä/Pudasjär-
ven perhepalvelut/mielenterveyskuntoutu-
jien tuettu asuminen 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 1006538-5 
 

 
 
Kunnan nimi: Pudasjärvi 
 
Kuntayhtymän nimi: Oulunkaaren kuntayhtymä 
 

Toimintayksikön nimi 
Ruskapirtin tuettu asuminen 
 
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
 
Pudasjärvi Kauppatie 33 B 7 93100 Pudasjärvi/Oulunkaaren ky Piisilta 1 91100 Ii 
 
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan 
 
Mielenterveys – ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen 
 
Toimintayksikön katuosoite 
 
Kauppatie 33 B 7 
 
Postinumero 
93100 
 

Postitoimipaikka 
Pudasjärvi 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
vs. vastaava ohjaaja Sirkku Fali 

Puhelin 
0503106967 
 

Sähköposti 
sirkku.fali@oulunkaari.com 
 

 
 
 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 
Toiminta-ajatus 
 
Ruskapirtti tarjoaa tuetun asumisen palveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille heidän 
omissa kodeissaan. Palvelujen tarkoitus on tukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujan sosi-
aalisuutta ja toiminnallista aktiivisuutta sekä arkiselviytymisen ja elämän hallinnan vahvistu-
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mista, sairauden oireiden hallintaa, omien voimavarojen saamista käyttöön ja parempaa elä-
mänlaatua tavoitteena palauttaa kuntoutujalle arkielämän toimintakyky sekä mahdollisimman 
itsenäinen asuminen. Palvelun tavoitteena on kartoittaa asiakkaan kokonaistilanne ja tarjota 
hänelle tarpeidensa mukaiset palvelut yksilöllisesti ja moniammatillisesti huomioiden asiak-
kaan kokonaistilanne.  
Toiminta- ajatus perustuu toimialaa koskeviin lakeihin. Toiminta on sosiaalihuoltolain mu-
kaista asumispalvelua asiakkaiden omissa kodeissa.  
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Ruskapirtin toimintaa ohjaavat Oulunkaaren yhteiset arvot ja toimintaperiaatteet. Oulunkaaren 
toimintaa ohjaa arjessa periaate ”Mielekäs elämä kotona.” Ruskapirtin arvoja ovat tasa-arvoi-
suus, oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, ihmisarvon kunnioittaminen ja luot-
tamuksellisuus.   
Ruskapirtin palveluissa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan eri- ikäisten   mielenterveys- 
ja päihdeasiakkaan ja -potilaan hoito- ja kuntoutusprosessia. Tavoitteena on tukea asiakkaan 
toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminoista selviytymistä sekä turvallisuuden ja avun tar-
vetta.  
Hoitoon pääsy perustuu luottamukseen, vapaaehtoisuuteen sekä maksuttomuuteen. Hoidon 
suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu yksilöllisyys sekä asiakkaiden tarpeet. Ruskapirtin 
palvelua tarjotaan seitsemänä päivänä viikossa.  
 
 
 

 
3 RISKINHALLINTA (4.1.3) 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 
Oulunkaaren kuntayhtymässä palvelujohtajat vastaavat asiakas- ja potilasturvallisuudesta 
sekä linjaavat ja asettavat tavoitteet laadunhallinnalle ja asiakas-/potilasturvallisuudelle, sekä 
seuraavat ja arvioivat niiden toteutumista osana muuta toimintaa.   
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriit-
tiset 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, 
analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että ris-
kinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 
 
Ruskapirtin vastaavan ohjaajan tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja jär-
jestämisestä sekä siitä, että ohjaajilla on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Hänellä on myös 
päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten 
käsittelylle. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Ohjaajat osallistuvat 
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turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta 
parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko Ruskapirtin henkilö-
kunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta tur-
vallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asian-
tuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitte-
luun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. 
 
Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista: 
 

- Palo - ja pelastussuunnitelma 
- Riskien kartoitus 
- Potilasturvallisuussuunnitelma 
- Lääkehoitosuunnitelma 
- Henkilöstön perehdytyssuunnitelma 

 
Ruskapirtillä riskien arviointi tehdään STM:n Riskien arviointi työpaikalla- kirjan mukaan täyt-
tämällä Vaarojen tunnistaminen- lomakkeet. Ruskapirtillä on sisäinen ohjeistus riskien arvioin-
nista, kuten väkivallan uhkasta sekä tarvittavista toimintatavoista. Haipro-järjestelmä on käy-
tössä potilas -/asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely -  ja tieto-
teknisenä työkaluna. 
 
Riskien tunnistaminen 
 
Ruskapirtin tuetun asumisen palveluissa riskienhallinta on osa laatujärjestelmää. Toiminnan 
riskit tunnistetaan ja analysoidaan vuosittain tai tarpeen vaatiessa esimiehen johdolla Riskin-
hallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 
Koko henkilökunta osallistuu riskien kartoittamiseen ja arviointiin.   
Riskien toteutumista ehkäistään niiden tunnistamisen jälkeen hyvällä ennakoivalla toiminnalla 
ja toimintaohjeita noudattaen. 
 
Epäkohtien ja riskien esille tuominen  
 
Henkilökunta kertoo esimiehelle ja/tai vuokranantajalle, tarvittaessa kiinteistönhuollolle poik-
keamista ja riskeistä. Poikkeamat kirjataan Haipro-järjestelmään. Poikkeamista keskustellaan 
työntekijän kanssa sekä henkilöstöpalavereissa. Tilanteen mukaan esim. läheltä piti- tilan-
teista keskustellaan henkilökunnan ja/tai asiakkaiden kanssa. 
 
Riskien käsitteleminen 
 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi 
ja raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on pal-
velun tuottajalla, mutta ohjaajien vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittata-
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pahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskusteluohjaajien, asiakkaan ja tarvittaessa omai-
sen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asia-
kasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta. 
 
Työhön liittyvistä vaara- ja uhkatilanteista täytetään Oulunkaaren Haipron työsuojelun oma 
kaavake (vaara- ja uhkatilanteet), joka lähetetään työsuojeluun ja työterveyshuoltoon sekä 
esimiehelle. vastaava ohjaaja seuraa vaara- ja uhkatilanteisiin johtavia syitä sekä määrää 
 

 
 
 
 
 
Haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteiden dokumentointi 
 
Tapahtumat dokumentoidaan Haipro-järjestelmään ja niistä keskustellaan työntekijöiden 
kanssa. HaiPro-ilmoitukset käsitellään Ruskapirtillä henkilöstöpalaverissa.  Muistutukset ja 
kantelut käsitellään tapahtumassa mukana olleiden kanssa.  
 
 
 
 
Korjaavat toimenpiteet 
 
Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritel-
lään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpi-
teitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muut-
taminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja –il-
moitukset. 
 
Epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin reagointi 
 
Laatupoikkeamien, 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 turvalli-
semmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset.  
HaiPro-järjestelmässä toimenpiteet kirjataan kohtaan ”Kuvaus toimenpiteiden toteuttami-
sesta”. Ilmoituksista saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Henkilökunnalle 
järjestetään Oulunkaaren sisäisiä potilasturvallisuuskoulutuksia. Yleisten koulutusten lisäksi 
on erillisiä koulutuksia liittyen mm., lääkehoitoon ja tapaturmien ehkäisyyn 
 
Muutoksista tiedottaminen 
 
Tiedotetaan päivittäisillä raporteilla, henkilöstöpalaverissa, tarvittaessa asiasta riippuen lisäksi 
sähköpostilla, puhelimitse, kirjeellä.  
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
 
Omavalvontasuunnitelmaan laadintaan osallistuvat 
 
Ruskapirtin koko henkilökunta. Suunnittelusta vastaa vastaava ohjaaja. 
 
 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 
vs vastaava ohjaaja Sirkku Fali, puh. 050-3106967, sirkku.fali@oulunkaari.com 
 
 
Omavalvontasuunnitelman seuranta: 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakas-
turvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 
 
 
Omavalvontasuunnitelman päivittäminen: 
 
Ruskapirtin omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja tarvittaessa. Vastuuhenkilö vas-
taava ohjaaja. 
 
Omavalvontasuunnitelman julkisuus: 
 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, 
että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyn-
töä tutustua siihen. 
 
Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä olo 
 
Ruskapirtin omavalvontasuunnitelma on nähtävissä Kauppatie 33 B 7 toimiston ilmoitustau-
lulla sekä Oulunkaaren kuntayhtymän internetsivuilla 

mailto:sirkku.fali@oulunkaari.com
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 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 



 

8 

4.2.1 Palvelutarpeen arviointi 
 
Ruskapirtin palvelussa hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvitta-
essa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Palvelutarpeen arviointi 
tehdään tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä.  
Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. 
Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitä-
minen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa fyy-
sisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ulottuvuudet. Lisäksi arvioinnissa 
otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskiteki-
jät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus tai sosiaalisten kon-
taktien vähyys. Käytettävissä on myös psykologien, psykiatrin sekä terveyskeskuslääkäreiden 
asiantuntemus 
 
 
Palvelusuunnitelma laadinta ja sen toteutumisen seuranta 
 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua 
tai kuntoutusta koskevaan palvelusuunnitelmaan. Ruskapirtin palveluissa jokaiselle asuk-
kaalle tehdään palvelusuunnitelma asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Palve-
lusuunnitelmassa on työntekijän ja asiakkaan arvio asiakkaan vahvuuksista ja voimavaroista 
ja yhdessä elämänlaadulleen ja toimintakyvylleen asetetut tavoitteet, joihin tuen avulla pyri-
tään. Palvelusuunnitelmasuunnitelma sisältää sosiaalihuoltolain mukaisesti sekä asiakkaan ja 
työntekijän näkemyksen tuen tarpeesta sekä tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä. Palve-
lusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan omaohjaaja tai muu asiakkaan palveluista vastaava 
työntekijä ja tiedot siitä, kuinka usein he tulevat tapaamaan. Samoin palvelusuunnitelmassa 
arvioidaan ja kartoitetaan asiakkaan tarvitsema ohjaus ja tuki sekä mahdollisesti sellaiset pal-
velut, joita omassa toiminnassa ei voida toteuttaa ja ohjataan/tuetaan asiakasta hakemaan 
tarvitsemiaan palveluja. Palvelusuunnitelmaa päivitetään sovituin välein tai asukkaan tilan-
teen muuttuessa oleellisesti. Suunnitelman avulla seurataan asiakkaan palvelutarpeessa ta-
pahtuvia muutoksia.  
Sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan toimesta Proconsona-asiakastietojärjestelmään kirjataan 
ja tallennetaan palvelusuunnitelma – ja sosiaalihuoltolain mukainen palvelupäätös, josta yksi 
kappale annetaan asiakkaalle ja asiakkaan luvalla yksi kpl Ruskapirtin henkilöstölle. 
 
 
Hoito- ja palvelusuunnitelman sisällöstä tiedottaminen henkilökunnalle 
 
Ruskapirtin henkilökunta on velvollinen perehtymään kunkin asukkaan palvelusuunnitelmaan 
ja toimimaan palvelusuunnitelman ja sen tavoitteiden mukaisesti. Omaohjaaja tiedottaa yksi-
kön henkilökuntaa asukkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmasta ja/tai sen päivittymisestä 
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4.2.2 Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilö-
kohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeu-
det yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysi-
sen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaali-
huollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemää-
räämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 
Ruskapirtin arvojen mukaisesti asiakas on oman tilanteensa paras asiantuntija ja hänen näke-
mykseensä ongelmista nojataan hoidossa ensisijaisesti. Asiakas saa elää omannäköistään 
elämää niin pitkälle kuin mahdollista. Palvelusuunnitelma laaditaan asiakkaan tarpeita ja toi-
veita kuunnellen resurssien ja hyvien käytänteiden mukaisesti. 
 
  
 
Ruskapirtin itsemääräämisoikeuden ja rajoittamistoimenpiteisiin liittyvät periaatteet 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuvat ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja 
palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Jos rajoi-
tustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan, on niille oltava laissa säädetty peruste ja sosiaali-
huollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai mui-
den henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista 
toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutet-
tava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunni-
oittaen.  
 
Mielenterveyslain (1116/1990) mukaiset rajoittamistoimenpiteet koskevat ainoastaan tahdos-
taan riippumattomaan hoitoon määrättyjä potilaita. Vapaaehtoisesti terveyden- tai sosiaali-
huollon palveluissa oleviin kohdistettavista rajoittamistoimenpiteistä ei ole säännöksiä, eikä 
niiden käytöstä ole yhdenmukaisia ohjeita. 
 
Ruskapirtillä itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan 
sekä asiakasta hoitavan lääkärin, että omaisten ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan 
hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelmaan kirjataan, mikäli asiakas haluaa rajoit-
tamistoimenpiteen oman etunsa mukaisesti; esim. tupakan määrän rajoittaminen/ vrk, lääkkei-
den säilytys lukitussa kaapissa tai asiakas haluaa yöaikaisen kulunvalvonnan. Muutoin asia-
kasta ei tarpeettomasti rajoiteta. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös asiakas-
tietoihin.  
 
  
Asiakasvarojen käsittely Ruskapirtillä 
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Asiakkaiden varojen hoitaminen perustuu lainsäädännön antamiin valtuuksiin. Ruskapirtillä 
asiakkaan varoista huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti asiakkaalle itselleen, hänen omaisil-
leen tai edunvalvojalle. Jos asiakas on edunvalvonnassa ja asiakkaan ja edunvalvojan 
kanssa on erikseen palvelusuunnitelmassa sovittu asiakasvarojen säilyttämisestä, noudate-
taan asiakaskohtaisia käytäntöjä. Asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset on kirjallisesti sovittu 
ja varojen käytöstä (käteisnostoista, ja asiakkaalle luovutetuista varoista) pidetään kirjaa. 
Kuntoutuksen tavoitteena on kuitenkin se, että jokainen kykenisi kuntoutuksen edistyessä ot-
tamaan vastuun omasta talouden hoidostaan.  
 
 
 
Asiakkaan asiallinen kohtelu 
 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista 
kohtelua tai epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oi-
keus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän 
on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjes-
tämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnit-
tää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta 
kohtaan. 
 
Epäasialliseen kohteluun puuttuminen 
 
 
 
Ruskapirtillä asiakkaiden kohtelu pohjautuu ammattieettisiin arvoihin ja ohjeisiin, Oulunkaaren 
arvoihin ja lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Nämä käydään läpi uusien työntekijöiden 
kanssa jo perehdytysvaiheessa. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohte-
luun, hänen tulee ensisijaisesti olla yhteydessä vastaavaan ohjaajaan. Tarvittaessa hän voi 
olla yhteydessä tai kääntyä sosiaali- tai potilasasiamiehen puoleen. Asiakkaalla on myös oi-
keus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän 
on tyytymätön kohteluunsa.  
Ruskapirtin palveluissa kiinnitetään huomiota ja tarvittaessa reagoidaan epäasialliseen tai 
loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. Asiasta keskustellaan asiakkaan ja tarvittaessa 
hänen läheisensä kanssa, tarvittaessa informoidaan mahdollisuudesta tehdä asiasta kantelu.  
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4.2.3 Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-
seen 
 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olen-
nainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. 
Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on syste-
maattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 
Palautteen kerääminen 
 
Ruskapirtillä asiakaspalautetta voi antaa suullisesti mm. asiakastapaamisten ja asiakaskäyn-
tien yhteydessä. Lisäksi spontaania asiakaspalautetta tulee ohjaajille puhelimitse, sähköpos-
tilla ja kirjeitse. Palautetta saadaan asiakkailta ja heidän omaisiltaan Ruskapirtin asiakaspa-
lautelaatikkoon jätettyjen viestien sekä Oulunkaaren sähköisen palautejärjestelmän kautta. 
 
 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Ruskapirtillä asiakkaiden palautteisiin vastataan viipymättä, ja palautteet käydään läpi yh-
dessä ohjaajien kanssa. Havaittuihin laatupoikkeamiin puututaan välittömästi. Asiakaspalaut-
teista saatua tietoa käsitellään ja niitä käytetään toiminnan kehittämisessä. Palautetietoa käy-
tetään myös koulutustarpeita arvioitaessa. 
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4.2.4 Asiakkaan oikeusturva 
 
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun 
ilman syrjintää. Oikeuksia ovat esimerkiksi asiakkaan mielipiteen, itsemääräämisoikeuden ja 
osallistumisen huomioiminen, asiakkaan hyvä kohtelu, palvelu ja hoito, palvelu- ja hoitosuun-
nitelmien laadinta ja tietojen asianmukainen käsittely sekä asiakkaan oikeusturvakeinojen 
käyttö.  Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunni-
oittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiak-
kaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä 
asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhal-
tijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai lä-
heinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perus-
teltu vastaus kohtuullisessa ajassa.  
 
Muistutuksen vastaanottaja 

 
Perhepalvelujohtaja Mirva Salmela Piisilta 1 Micropolis 91100 Ii. mirva.salmela@oulun-
kaari.com, p 0505924674 
 
 
Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

 
Maija-Kaisa Sointula, Merikratos Oy 
  
puhelin 010 830 5104 
 
tiistai - torstai klo 10 - 13 
e-mail: sosiaaliasiamies@merikratos.fi 
postiosoite: Merikratos / Sointula, Ruissalontie 11 B, 20200, Turku 

 

Sosiaaliasiamiehen tehtävät sosiaalitoimen asiakasasioissa: 
- neuvoo asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
- avustaa muistutuksen tekemisessä 
- tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
- toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
- seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen kun-
nanhallitukselle vuosittain. 

Kun asiakas kokee tulleensa väärin kohdelluksi julkisessa tai yksityisessä sosiaalihuollossa 
tai tarvitsee neuvoja oikeuksistaan, hän voi olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen. 
 
 
Neuvontayhteystiedot: 

mailto:mirva.salmela@oulunkaari.com
mailto:mirva.salmela@oulunkaari.com
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- Sosiaalipalvelujen neuvontaa annetaan kaikissa sosiaalipalvelujen yksiköissä, joissa toimii 
sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia.  

- Ohjaus- ja neuvontanumero, p 08 5875 5010, palvelee maanantaista perjantaihin klo 9 – 15  

-Oulunkaaren sosiaalipäivystys p 08 5875 6888, sosiaalipäivystys on päivystävä sosiaaliviran-
omainen.  

- Terveyspalvelujen neuvontaa saa Pudasjärven terveysasemalta sen aukioloaikoina, p 08 
5875 6600. 
 
 
Yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsittely 
ja huomioiminen toiminnan kehittämisessä 

 
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimin-
tayksikössä tai sosiaalihuoltoa muutoin järjestettäessä. Muistutus kohdistuu asiakkaan sosi-
aalihuollon tosiasialliseen järjestämiseen eli viranomaisen menettelyyn; erityisesti siihen, mi-
ten asiakas on kokenut kohtelunsa sosiaalihuollon toimintayksikössä.  
Muistutus tehdään sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai 
johtavalle viranhaltijalle. Muistutus on vapaamuotoinen, eikä sen tekeminen rajoita asiakkaan 
oikeutta hakea muutosta siten kuin siitä on erikseen säädetty. Muistutuksen tekeminen ei 
myöskään vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiasta sosiaalihuoltoa valvoville viranomai-
sille tai esimerkiksi muille kunnan viranomaisille.  
 
Muistutusten käsittelyn tavoiteaika 
 
Hallintolain mukaan muistutukseen on annettava vastaus ilman aiheetonta viivytystä. Asiak-
kaalle on pyynnöstä kerrottava vastauksen arvioitu antamisajankohta ja vastattava käsittelyn 
etenemistä koskeviin tiedusteluihin.  
Muistutukseen ja kanteluun vastaamiselle on asetettu kohtuullinen vastaamisaika, joka on 
yksi kuukautta muistutuksen ja kantelun saapumisesta yksikön tietoon. Yksikön toimintaa kos-
kevat muistutukset ja kantelut käydään yksiköissä läpi ja havaittuihin laatupoikkeamiin puutu-
taan välittömästi 
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6PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
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4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 
Asiakkaan palvelut toteutetaan yksilölähtöisesti asiakkaan voimavaroja tukevalla työllä. Asiak-
kaiden asiakas-, hoito- ja palvelu- ja kuntoutussuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät 
päivittäisiin toimintoihin, kuten liikkumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. 
 
Palvelusuunnitelmassa määritellään asiakkaan osallistuminen erilaisiin toimintoihin. Asiakasta 
kannustetaan ohjauksella ja tuella vaikuttamaan omiin asioihinsa, osallistumaan päätöksente-
koon ja toimimaan arjessa siten että hän osallistuu mahdollisimman paljon omien asioidensa 
hoitoon ja erilaisiin häntä kiinnostaviin harrastuksiin ja yhteisöllisyyteen esim. erilaisiin tilai-
suuksiin osallistumalla. Asiakas itse päättää osallistumisestaan mielenkiintonsa ja tahtonsa 
mukaan. Asiakasta ohjataan hakemaan palveluja, jotka tukevat hänen kehittymistään, taitojen 
kehittymistä tai ylläpitoa, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. 
 
Ruskapirtin palvelussa asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa kos-
kevien tavoitteiden toteutumista seurataan keskustelemalla niistä asiakkaan ja henkilöstön 
kanssa sekä palvelusuunnitelmaa tarkistaessa. Tarvittaessa pidetään päiväkirjaa asiakkaan 
kotona sovituista asioista, joita käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi. 
 
 

4.3.2 Ravitsemus 
 
Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan ja vastaavat lähtökohtaisesti itse ravitsemuksestaan. 
Asiakkaan ravitsemusasiat keskustellaan palvelusuunnitelman teon yhteydessä. Mikäli asia-
kas ei pysty itse valmistamaan aterioitaan eikä päivittäinen lämmin ateria ja kaupassa käynti 
järjesty muulla tavalla, niin asiakkaalle tarjotaan ateriapalvelua. Ateriapalvelu on sosiaalihuol-
tolain mukaista kotihoidon tukipalvelua.  
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4.3.3 Hygieniakäytännöt 
 
Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan. Asukkaiden yksilöllisissä hoito- ja palvelusuunnitel-
missa asetetaan asiakaskohtaisille hygieniakäytännöille tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden 
henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi mm. tarvittaessa tarttuvien sairauksien 
leviämisen estäminen.  
 
Ruskapirtin toimistolla käsien pesuun ja käsihuuhteen käyttöön on mahdollisuus sekä työnte-
kijöille että asiakkaille sekä muille vierailijoille.  
 
Henkilökunta noudattaa ”Tavanomaisia varotoimia kaikkien asukkaiden kohdalla” -ohjetta ja 
muita hygieniaohjeita. Konsultaatioapua saa hoitotyön asiantuntijalta, infektiohoitajilta sekä 
lääkäreiltä.  
 
Maaliskuussa 2017 on astunut voimaan uusi tartuntatautilaki, joka edellyttää sosiaalihuollon 
toimintayksiköiltä suunnitelmallista hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa. Oulunkaarella on 
laadittu ohjeistus henkilökunnan influenssarokotuksista ja muista tartuntalain tuomista velvoit-
teista rokotuksiin. 
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4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Mielenterveyspotilaan somaattinen terveydentila tulee tutkia huolellisesti. Hänen on usein vai-
kea asioida monimutkaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä eikä hän 
ehkä kykene ilmaisemaan oireitaan 
omaisille tai hoitohenkilökunnalle. Etenkään skitsofreniapotilaat eivät aina tunnista kipua ja 
hoitoon hakeutuminen voi viivästyä. 
 
Ruskapirtin palveluissa terveyskeskuksen lääkäri vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaan-
hoidosta yhdessä Ruskapirtin henkilökunnan kanssa. Lääkäriä voidaan konsultoida puheli-
mitse tai Effica -potilastietojärjestelmän kautta.   
 
Ruskapirtin palveluissa oleva asiakas käyttää kiireellisissä sairaanhoitoa vaativissa tapauk-
sissa Pudasjärven terveysaseman tai Oulun yliopistollisen sairaalan päivystyspalveluja. Äkilli-
sissä tilanteissa kutsutaan ensihoito hätäkeskuksen kautta antamaan ensihoitoa tai tekemään 
kiireellisen hoidonarvioinnin. Kiireettömissä sairaanhoitoa vaativissa asioissa käytetään nor-
maalia terveyspalvelujen ajanvarausta ja konsultoidaan sairaanhoitajaa, joka tekee hoito- ja 
kiireellisyys arvioinnin. 
 
Pitkäaikaissairaiden asiakkaiden seuranta ja terveyden edistäminen kuuluvat kaikkien hoito-
työtä tekevien perustehtävään. Tarpeelliset ja tarpeen mukaiset lääkäriseurannat / tutkimuk-
set hoidetaan. Laboratoriokokeet otetaan säännöllisesti hoitosuunnitelman tai lääkärin suosi-
tuksen mukaisesti. Tarvittavat muutokset hoidossa huomioidaan ja toteutetaan lääkärin mää-
räykset 
  
Hammashoito järjestetään Oulunkaaren suun terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmän 
kautta. Asiakkaat käyvät säännöllisesti tarkastuttamassa suun ja hampaiden kunnon ham-
maslääkärin yksilöllisen suosituksen mukaisesti 1-5 vuoden välein.  
 
Äkillisessä kuolemantapauksessa otetaan yhteys hätäkeskukseen 112 (poliisi, tarvittaessa 
ambulanssi) ja ilmoitetaan omaisille. Vainajan kuljetus asunnosta tapahtuu viranomaisten ja 
lääkärin ohjeen mukaan. 
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4.3.5 Lääkehoito 
 
Ruskapirtin palveluihin on laadittu Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositusten mukaisesti 
lääkehoidon suunnitelma, joka päivitetään vuosittain ja tarvittaessa. Lääkehoidon päävastuu 
on vastaavalla lääkärillä. Ruskapirtin vastaava ohjaaja yhdessä ohjaajien kanssa toteuttaa, 
seuraa ja arvioi lääkärin määräämää lääkehoitoa.  
 
Ruskapirtin palveluissa monia lääkkeitä käyttäville henkilöille on osana palvelusuunnitelmaa 
tehtävä henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka sisältää asiakkaan käyttämät itsehoito- 
ja reseptilääkkeet. Henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti, vä-
hintään kerran vuodessa. Asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia on seurattava ja mahdolliset 
muutoksen lääkityksessä kirjattava lääkekorttiin tai muuhun vastaavaan asiakirjaan 
 
Henkilöstön lääkehoidon osaaminen varmistetaan neljän vuoden välein suoritettavalla lääke-
hoidon tentillä. Lääkehoidon tentin osa-alueet ovat lääkehoidon perusteet ja lääkelaskut sekä 
psykiatristen- ja päihdesairauksien lääkehoito. 
 
 
Ruskapirtin lääkehoidon toteutumisen seurannasta vastaa 

 
Vs. vastaava ohjaaja Sirkku Fali 
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4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja asiakkaiden siirtymät 
palvelusta toiseen ovat osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Jotta palvelukokonaisuudesta 
muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunan-
tajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 
 
Yhteistyö eri toimijoiden kesken kuuluu Ruskapirtin palveluiden luonteeseen. Ruskapirtin asi-
akkaan palvelusuunnitelmassa sovitaan yhteistyöstä ja säännöllisyydestä. Yhteistyö varmiste-
taan yhteisesti sovituilla säännöllisillä toimintatavoilla, kommunikointitavoilla sekä avoimella 
viestinnällä aina tarpeen vaatiessa (esim. terveysasemalla käynnin suunnittelussa ja toteutta-
misessa). Yhteisiä verkostotapaamisia järjestetään tarpeen mukaan. 
 
Yhteistyötä tehdään yksityisen apteekin, seurakunnan, eri hoitoalan oppilaitosten, fysiotera-
peutin, hierojan, jalkahoitajan, ym. kolmannen sektorin tahojen kanssa. 
 
Alihankintana tuotetut palvelut  
 
Sopimusten toteutumista seurataan säännöllisesti, tehdään aktiivista yhteistyötä alihankkijoi-
den kanssa. 
 
 

 
 
7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 
 
 
Työyhteisön koulutus ja työyhteisölle laadittavat turvaohjeet sekä tekniset turvajärjestelmät 
ovat ensisijaisia keinoja vaara- ja uhkatilanteisiin varautumisessa. Uusien työntekijöiden pe-
rehdyttäminen toimipisteen turvallisuusjärjestelyihin, turvallisuussuunnitelmiin ja turvaohjeisiin 
on välttämätöntä. Turvallisuus-ongelmien tunnustaminen ja avoin käsittely luovat pohjan tur-
vallisuuskulttuurille. Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvalli-
suudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.  
Pelastussuunnitelma on laadittu ja se päivitetään tarvittaessa. Pelastussuunnitelma sisältää 
tiedot laaja-alaisesti toiminnasta erilaisissa hätätilanteissa. 
 
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Ruskapirtillä pelastussuunnitelma on käyty läpi yhdessä henkilökunnan, paloviranomaisten ja 
kaupungin kiinteistöstä vastaavien työntekijöiden kanssa. Henkilöturva-asioissa yhteistyötä 
tehdään Pudasjärven turvapalvelun kanssa ja ensiapukoulutuksissa Oulunkaaren työterveys-
huollon kanssa. Koko henkilöstö osallistuu palo- ja pelastuskoulutukseen, henkilöturvallisuus-
koulutukseen sekä hätäensiapukoulutukseen säännöllisin väliajoin. 
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Asiakkaat saavat toimintaohjeet omista taloyhtiöistään. Kauppatie 33 A:n ja B:n ja Kauralantie 
2:n kiinteistöihin on laadittuna toimintaohje kriisitilanteita varten. 
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4.4.1 Henkilöstö 
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö. Tarvittava 
henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosi-
aalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon 
ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenki-
löstöä, henkilöstön rakenne (eli koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on 
sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pidettävään suunnitelmaan 
ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus 
ja henkilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, mi-
ten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan. 
 
Ruskapirtin hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne 

 
Vastaava ohjaaja (psykiatrinen sairaanhoitaja) ja 8 ohjaajaa (lähihoitaja tai muu vastaava ai-
kaisempi tutkinto). 
Lisäksi 1 tukityöllistetty apuohjaaja määrärahojen puitteissa. 
Ohjaajat työskentelevät kahdessa vuorossa klo 7:00 – 21:00 välillä kaikkina viikon päivinä. 
 
Sijaisten käytön periaatteet 
 
Ruskapirtin asiakkaiden hoito ja asiakasturvallisuus varmistetaan huolehtimalla riittävästä 
henkilöstömäärästä ja osaamisesta. Sijaisia hankittaessa arvioidaan ensin talon sisäiset työ-
järjestelymahdollisuudet. Toiminta järjestellään pääsääntöisesti niin, ettei sijaisia tarvitsisi 
käyttää. Äkillisiin työntekijän poissaoloihin järjestellään sijainen aina tarpeen mukaan. Pitkiin 
(kuukausia) poissaoloihin palkataan sijainen. 
 
Henkilöstövoimavarojen riittävyyden varmistaminen 
 
Henkilöstösuunnittelua tehdään ennakoivasti riittävän ja osaavan henkilöstön turvaamiseksi. 
Oulunkaaren järjestämissopimuksessa on suunniteltu henkilöstötarvetta ja tämän toteutu-
mista seurataan strategisilla seurantamittareilla. Suunnitelmat toimeenpannaan vuositasona 
talousarviossa ja siihen perustuvassa käyttösuunnitelmassa. 
 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
Ruskapirtin palveluiden henkilöstön rekrytointi perustuu Oulunkaaren virkoja ja työsuhteisia 
tehtäviä koskeviin ohjeisiin, Oulunkaaren talousarvion noudattamisohjeisiin, Oulunkaaren tu-
losbudjettiohjeisiin sekä täyttölupia ja henkilökunnan palvelukseen ottamista koskeviin ohjei-
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siin. Työvoiman muutostarpeet esitetään seuraavan vuoden talousarvioesityksessä. Rekry-
tointiprosessi pitää sisällään työntekijätarpeen kartoituksen, varsinaisen työntekijähaun (ulkoi-
set 
ja sisäiset ilmoitukset, hakemusten vastaanottamisen, haastatteluvalinnat, haastattelut, valin-
tapäätöksestä ja niistä ilmoittaminen), valitun työntekijän todentamisen (henkilöllisyyden tar-
kistaminen, ammattioikeuksien ja rekisterin tarkastus, suositusten kysyminen, tutkinto- ja työ-
todistukset), työsopimusten tekemisen ja allekirjoittamisen. Rekrytoinnin valmistuttua ja uuden 
työntekijän työsuhteen alkaessa  
käynnistyy perehdytys. Rekrytoinnista vastaa vastaava ohjaaja yhdessä seudullisen erityis-
ryhmien vastaavan ohjaajan kanssa. Rekrytoinnissa tukee ja ohjaa henkilöstöhallinto. Oulun-
kaarella ja Ruskapirtin tuetun asumisen palveluissa on ammattihenkilöille määritelty kelpoi-
suusvaatimukset, jotka ilmoitetaan aina työpaikkailmoituksessa. Työntekijöiden soveltuvuus ja 
luotettavuus työtehtäviin arvioidaan rekrytointitilanteessa. 
 
 
 
 
Ruskapirtin henkilöstön perehdytys ja täydennyskoulutus 
 
Ruskapirtin henkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuo-
jaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opis-
kelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Henkilöstölle laaditaan koulutussuunnitelma kullekin 
kalenterivuodelle. Koulutukset suunnitellaan tukemaan työntekijöiden ammattitaitoa sekä vas-
taamaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetta ja muuttuvia vaatimuksia. Koulutussuunnitel-
massa huomioidaan toimintasuunnitelman mukainen painopistealue, työntekijöiden yksilölliset 
osaamistarpeet sekä työtehtäviin liittyvät erityistarpeet. Koulutustarvetta määritellään tarvitta-
essa vuoden aikana, mikäli ilmenee osaamistarpeen vaatimuksia esim. asiakkaisiin liittyen. 
Henkilöstön koulutus järjestetään sisäisenä ja ulkoisena henkilö-, yksikkö- tai aluekohtaisena 
koulutuksena. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työntekijöiden velvollisuudesta 
ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden 
täydennyskouluttautuminen. Täydennyskoulutusvelvoite on vähintään kolme päivää vuodessa 
työntekijää kohden ottaen huomioon mm. työntekijän työtehtävät ja koulutus sekä työyhteisön 
toimintojen kehittämisvaihe. 
 
 
 
 
 
Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus 
 
Sosiaalihuoltolain 48§:n mukaan sosiaalihuollon henkilöstöön toimivien henkilöiden on toimit-
tava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. Sosiaalihuol-
tolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus havait-
semastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteutta-
miseen. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.  
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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 oma-
valvonnassa on määritelty, miten riskinhallinnan prosessissa epäkohtiin liittyvät korjaavat toi-
menpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omaval-
vonnan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että 
se vaatii järjestämisvastuussa olevan tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toi-
menpiteistä toimivaltaiselle taholle. 
 
Henkilöstön osallistuminen turvallisuuden kehittämiseen  
 
 
Ruskapirtin henkilökunta osallistuu moniammatillisen laadunhallinnan ja asiakas-/potilastur-
vallisuuden kehittämiseen ja saa palautetta oppimista ja oman toimintansa kehittämistä var-
ten. Muistutukset ja kantelut käsitellään tapahtumassa mukaan olleiden kanssa. HaiPro-ilmoi-
tukset käsitellään henkilöstöpalavereissa. Ilmoituksista saatua tietoa hyödynnetään toiminnan 
kehittämisessä. Henkilökunnalle järjestetään viraston sisäisiä asiakas- ja potilasturvallisuus-
koulutuksia. Yleisten koulutusten lisäksi lääkehoidon ja tapaturmien ehkäisyyn liittyviä koulu-
tuksia.  
Intranetissä on koko henkilökunnan käytettävissä asiakas-/potilasturvallisuussivusto. Sinne on 
koottu yleistietoa asiakas-/potilasturvallisuudesta. Ruskapirtin henkilöstö vastaa toimintansa 
asiakas-/potilasturvallisuudesta. Asiakkailla ja heidän läheisillään on myös keskeinen rooli 
asiakas-/potilasturvallisuuden edistämisessä. 
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4.4.2 Toimitilat 
 
Ruskapirtin yhteiset tilat Kauppatie 33 B :ssä ovat henkilökunnan käytössä, asiakkaiden päi-
vittäisiä vierailuja sekä ryhmäkokoontumisia varten (2 toimistohuonetta, tupakeittiö, asiakas- 
WC sekä ohjaajien sos.tilat) 
 
Toimiston yleiset tilat siivotaan kerran viikossa ja wc-tilat tarvittaessa useammin. Käytössä on 
asianmukaiset siivousvälineet, suojahanskat ja desinfiointiaineet.  
 
Henkilökunta pesee tarvittaessa toimiston pyykit (kodin tekstiilit, siivousliinat) pyykkikoneessa. 
Asiakkaat pesevät pyykkinsä omissa asunnoissaan. 
 
Asiakkaat asuvat omissa kodeissaan. Lähtökohtaisesti kaikki siivoavat omat asuntonsa ja 
huolehtivat pyykkihuoltonsa joko itsenäisesti tai ohjauksen/avun turvin. Jos asiakas ei selviä 
ohjauksen turvin siivouksesta järjestetään hänelle siivous ostopalveluna. 
 

4.4.3 Teknologiset ratkaisut 
 
Ruskapirtin toimistolla on palohälytinjärjestelmä, kulunvalvonta -/tallentava kameravalvonta ja 
työntekijöiden henkilöhälytin järjestelmä. Palohälytin järjestelmä hälyttää suoraan hätäkeskuk-
seen ja henkilöhälytin järjestelmän/kulunvalvonta- ja kameravalvonta palvelut on ostettu Pu-
dasjärven turvapalvelulta.  Perehdytyskansiossa on kerrottu Ruskapirtillä olevista hälytysjär-
jestelmistä ja niiden käytöstä. Turvalaitteiden toimivuus testataan kuukausittain tai lisäksi tar-
peen mukaan. Testaukset kirjataan omavalvontaseurantaan. Turvakameroiden ylläpidosta 
vastaa Pudasjärven turvapalvelu. Mahdollisista asiakkaiden henkilökohtaiset turva- ja kutsu-
laitteet toiminta varmistetaan ja testataan kuukausittain. 
 
Ruskapirtillä turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteys-
tiedot: 
 
Ohjaajat Raimo Lauronen, Harri Inkeröinen 
 
 
 
 
Asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja 
hälytyksiin vastaaminen varmistaminen 
 
Osalla asiakkaista on kotonaan turvapuhelin, jonka hankinta harkitaan asiakkaan kanssa. Asi-
akkaan käyttöön turvapuhelin on mahdollista järjestää Pudasjärven kotisairaanhoidon ja 
Stella Oy:n kautta. Hälytykset näistä turvalaitteista tulevat klo 7:00 – 21:00 välillä Ruskapirtin 
ohjaajien puhelimeen ja yöaikaan kotihoidon yöpartiolle. 
Turvarannekkeiden ja –puhelimen toimivuudesta vastaa palvelujen tarjoaja Stella Oy. 
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4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 
Ruskapirtin toimistolla on verensokeri- ja verenpainemittarit.  

- ammattimaisessa käytössä oleva verensokerimittarin toiminta testataan viikoittain 
- verenpainemittarille ei ole huoltoa 
-  

Asiakkaiden kodeissa omassa käytössä olevia mittareille ei ole huoltoa. 
 
Asiakkaiden käyttöön apuvälineet saadaan terveyskeskuksen apuvälinelainaamosta. Apuväli-
neet ovat henkilökohtaisia. Käytön perehdytystä voi antaa terveyskeskuksen fysioterapeutti. 
Huollosta vastaa joko kunnan kiinteistöhuolto tai Respecta Oy.  
 
 
8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5) 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä 
henkilötietoja. Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää, että tietojen käsittely on suunniteltua koko 
käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Rekisterinpitäjän on rekisteri-
selosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tietoja siihen 
tallennetaan.  Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oi-
keuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja.  
 
Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käy-
töstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa.  
 
Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastie-
toja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosi-
aalihuollon asiakastiedot. Ruskapirtin asiakkaista syntyvä sosiaalihuollon asiakastieto tallen-
netaan Proconsona- asiakastietojärjestelmään ja sairaanhoitoa koskevat potilastiedot tallen-
neteen Effica-potilastietojärjestelmään. 
 
 
 
Henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittely ja perehdytys  
 
Oulunkaarelle on laadittu kaikkia työntekijöitä kokeva tietoturvaohjeistus, joka löytyy sähköi-
senä intrasta sekä paperiversiona Ruskapirtin perehdytyskansioista.  Jokainen työntekijä on 
velvollinen noudattamaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä 
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sekä kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä. Lähiesimies valvoo, että ohjeis-
tusta noudatetaan ja tarvittaessa puuttuu epäkohtiin. 
 
Henkilöstö suorittaa tietosuojakoulutuksen ja täyttää ICT-järjestelmien käyttäjäsitoumuksen. 
Oulunkaaren it-tukipalvelut tekevät valvontaa tietoturvan toteutumisesta. Jokainen työnte-
kijä/harjoittelija allekirjoittaa vaitiolovelvollisuuslomakkeen. 
Oulunkaarella on laadittu erillinen dokumentointi- tietosuoja- ja arkistointiohje, joka ohjaa asia-
kas- ja potilastietojen laadukasta ja turvallista käsittelyä. Perehdytyksessä käsitellään tieto-
suoja-asioiden merkitys, kirjaamiskäytännöt ja salassapitovaatimukset. Esimies myöntää oi-
keuden potilas- ja asiakasasiakirjojen käyttöön.  
 
 
 
 
Oulunkaaren Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: 

 
Vuokko Loukusa, 085875 6152 Varsitie 7 93100 Pudasjärvi, vuokko.loukusa@oulunkaari.com 
 

 
9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
Omavalvontasuunnitelma on työväline, jossa kuvataan miten perusturvan eri työyksiköiden 
asiakaslähtöinen hoito/palvelu toteutetaan lainsäädäntöön, Oulunkaaren yleisiin ohjeisiin sekä 
sosiaali- ja terveyskeskuksen yleisiin ja palvelukohtaisiin ohjeisiin perustuen. Omavalvonta-
suunnitelman seurannasta ja kehittämisestä vastaa vastaava ohjaaja, joka on velvollinen ra-
portoimaan havaituista epäkohdista omalle esimiehelleen ja Oulunkaaren johdolle. Jokainen 
yksikön työntekijä on velvollinen raportoimaan esimiehelleen havaitsemistaan puutteista ja 
epäkohdista sekä kehittämistarpeista. 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 
 
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 
 
Pudasjärvellä 5.2.2019 
 
Allekirjoitus                                     
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11 LÄHTEET 
 
LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA 
LAATUSUOSITUKSIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lauta-
kunta: 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: 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-
fe201504226148.pdf?sequence=1 
 
STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-
4917-471a-8293-5606b41536a7 
 
STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelu-
jen parantamiseksi 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?se-
quence=1 
 
STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. 
Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus 
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf 
 
 
Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapah-
tumista oppiminen. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtu-
mista_oppimiseksi.pdf 

Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:  
Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 
 
Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen te-
kemisestä: 
Valviran määräys 4/2010: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-
ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus 

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  
Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-
jatietosuojaselosteet.html  

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
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Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tieto-
suoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/op-
paat/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.sosi-
aaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 
 
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omaval-
vonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b 
 
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omaval-
vonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005 
 

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

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
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
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