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Pudasjärvi 
 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
 
 

Toimintayksikön nimi 

Kurenkartano, Willa Leinikki 
 

Toimintayksikön sijaintikunta 

Pudasjärvi 
 

Palvelumuoto 

Vanhuspalvelut, tehostettu asumispalvelu, 16 asiakaspaikkaa 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Juhontie 8 A 
Postinumero 

93100 
 

Postitoimipaikka 

Pudasjärvi 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Sirkku Fali 
 

Puhelin 

08 5875 6386 
 

Sähköposti 

sirkku.fali@oulunkaari.com 
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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET  
 
Toiminta-ajatus 

Willa Leinikki tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmiselle, joka ei voi asua useiden toi-
mintakykyvajeiden vuoksi kotona tai palveluasunnossa. Tehostettua palveluasumista tarjoavissa yksi-
köissä tavoitteena on asiakkaiden elinympäristön viihtyisyys, hoidon turvallisuus, kuntouttava työote ja 
hyvä hoidon laatu. 

Esteetön, turvallinen ja viihtyisä ympäristö tukee itsenäistä suoriutumista, sosiaalista toimintakykyä ja 
mielekästä tekemistä. Esteettömyys mahdollistaa myös ulkoilun. 

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Willa Leinikissä toiminnan tavoitteena on ikääntyneen kokonaisvaltainen hyvä hoito ja elämänlaadun 
turvaaminen. Willa Leinikissä luodaan edellytykset elää mahdollisimman täysipainoisesti omia jäljellä 
olevia voimavaroja hyödyntäen. Hyvään hoitoon kuuluu myös laadukas saattohoito, jolloin vanhus voi 
kohdata kuoleman arvokkaasti ja kivutta. Kaikille taataan hyvä hoito riippumatta heidän fyysisistä voi-
mavaroistaan, kognitiivisista taidoistaan ja taustoistaan. 

Willa Leinikin toimintaa ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, inhimillisyys, yhteistyö, kunnioitus ja tasa-
arvo. 

Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota mm. ulko-ovien pitämisellä lukittuna (muistisairaat), sängynreu-
nojen pitäminen ylhäällä putoamisen estämiseksi, geriatrinen tuoli, turvavyön käyttö, lonkkahousujen 
käyttö (lääkäriltä ja omaiselta -yksilökohtaisesti lupa ja merkintä potilasasiakirjoissa). Turvallisuuteen 
kuuluu myös koulutettu ja tuttu henkilökunta. 

Jokaista asukasta kohdellaan inhimillisesti jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen. 

Hoitotyötä tehdään moniammatillista osaamista ja yhteistyötä hyödyntäen. 

Jokaista vanhusta kunnioitetaan juuri sellaisena kuin hän on. Elämänkaariajattelun myötä mahdolliste-
taan jokaiselle vanhukselle yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoito. 

Jokaista vanhusta kohdellaan tasa-arvoisesti huolimatta hänen taustastaan, asemastaan, varallisuu-
destaan ja vakaumuksestaan huolimatta. 
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RISKINHALLINTA  
 

Riskien käsitteleminen 
Riskien arviointi on laaja-alaista ja systemaattista vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien 
suuruuden määrittämistä. Riskien arvioinnin tavoitteena on turvallisuuden tehokas parantaminen. 
 
Haittatapahtumat kirjataan HaiPro-järjestelmään, johon selostetaan haittatapahtumaan vaikuttaneet sei-
kat, sekä asiat, joilla mahdollinen haittatapahtuma olisi voitu välttää. Asioita käsitellään yhteisesti tarvit-
taessa työpaikkakokouksissa. 
Asukkaille sattuneet tapaturmat tai poikkeamat kirjataan Lifecare -potilastietojärjestelmään ja asioista 
ilmoitetaan myös asukkaalle ja/tai hänen omaiselleen.  
Henkilöstölle on ohjeet työtapaturmien muun muassa pisto- ja viilto- sekä veritartuntatapaturmien va-
ralta. Tapaturmasta täytetään paperinen lomake, joka toimitetaan esimiehen toimesta työterveyshuol-
toon. 
 
Riskinhallinta ja työturvallisuus  
1.1.2003 voimaan tullut työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa selvittämään ja arvioi-
maan työn vaarat eli toteuttamaan työpaikoillaan riskien arvioinnin. Vaarojen tunnistaminen on riskien 
arvioinnin tärkein vaihe. Tavoitteena on tunnistaa kaikki merkittävät turvallisuuspuutteet, jotka saatta-
vat aiheuttaa haittaa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle.  
Työssä esiintyvät vaara- ja haittatekijät on tunnistettava ja arvioitava kaikilla työpaikoilla kiinnittäen eri-
tyisesti huomiota työturvallisuuslain 5. luvussa esitettyihin työssä mahdollisesti esiintyviin vaaratekijöi-
hin, joita ovat fysikaaliset vaaratekijät, tapaturman vaarat, ergonomia, kemialliset ja biologiset vaarate-
kijät ja henkinen kuormittaminen. Vaarojen selvittäminen on suunnitelmallista ja säännöllistä toimintaa 
ja se toteutetaan vuosittain.  
 
Riskien käsitteleminen ja korjaavat toimenpiteet yksiköissä  
Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta 
työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. 
Asiakasturvallisuutta vaarantavat poikkeamat kirjataan Haipro - järjestelmään ja ne käydään asianmu-
kaisesti läpi.  
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.  
Työympäristön vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi kuuluvat Willa Leinikin henkilökunnan perus-
työhön. Riskien arviointi tehtiin 1/2018 ergonomiasta, fysikaalisista, biologisista ja kemiallisista vaara-
tekijöitä sekä tapaturmien vaaroista ja henkisestä kuormittumisesta.  
Läheltä piti - tilanteet käsitellään henkilöstöpalaverissa, joita järjestetään kuukausittain tai tarpeen mu-
kaan.   
Työsuojelun ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisia työpaikkakäyntejä toteutetaan työter-
veyshuollon toimintasuunnitelman mukaan.  
 
 

 
Korjaavat toimenpiteet 

Yksikössämme haittatapahtumat ja läheltä piti- tilanteet puretaan esimiehen kanssa tai yhteisesti hen-
kilökunnan kesken. Läheltä piti- tilanteet hyödynnetään, syyt analysoidaan ja tutkitaan. Turvallisempia 
toimintatapoja suunnitellaan, käyttöönotetaan ja niistä kerrotaan muille tiedon tarvitsijoille.  
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Muutoksista tiedottaminen 

Asioista tiedotetaan henkilökunnalle työpaikkakokouksissa, sähköpostitse sekä kirjallisesti osaston il-
moitustaululla. 

Turvallisempia toimintatapoja suunnitellaan, käyttöönotetaan ja niistä kerrotaan muille tiedon tarvitsi-
joille.  

 

 
 

 
 
 
 
 

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN  
 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvontasuunnitelman tekemiseen ovat osallistuneet esimies ja henkilökunnasta nimetyt vastuu-
henkilöt. 

Merja Sarajärvi, 040-6825118, 08-58756417 

 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 

Sirkku Fali, palveluesimies p. 08-5875 6386 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta  

Nimetyt vastuuhenkilöt päivittävät omavalvontasuunnitelman. 

 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yksikön tietojärjestelmässä O- kansiossa sekä paperi-
versiona henkilökunnan tiloissa sekä toimiston käytävällä. 
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ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  
 
Palvelutarpeen arviointi 

Päätöksen hoivapaikan myöntämisestä tekee Oulunkaaren kuntayhtymän vanhuspalvelujohtaja SAP-
työryhmän arvion perusteella. RAI-mittarilla mitataan asiakkaan palvelun tarvetta. RAI-järjestelmä on 
standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen 
arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Asiakkaan RAI-arvioinnissa sel-
vitetään mm: arjesta suoriutuminen, psyykkinen ja kognitiivinen vointi, sosiaalinen toimintakyky ja hy-
vinvointi, terveydentila, ravitsemus ja kipu. 

Lisäksi käytetään MMSE-muistitestiä. 

Omaiset ovat mukana mahdollistamassa kokonaisvaltaista hoivaa ja hoitoa. 

 
 

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

Omahoitajat tekevät asukkaista hoitosuunnitelman ja hoitoyhteenvedon, jotka päivitetään 3 kk:n vä-
lein. Myös lääkäri tekee oman hoitoyhteenvetonsa säännöllisesti. 

Jokainen yksikössämme työskentelevä perehtyy asukkaiden hoitosuunnitelmiin ja toimii niiden mukai-
sesti. 

 
Asiakkaan kohtelu 

Jokaista vanhusta hoidetaan heidän yksilöllisyyttään ja yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen ja asukkailla on 
pääsääntöisesti yhden hengen huoneet. Muistisairaus voi kuitenkin vaikeuttaa ja rajoittaa itsemäärää-
misoikeutta. 

Jokainen työntekijä on velvollinen kohtelemaan vanhuksia asiallisesti, epäasialliseen kohteluun puutu-
taan viipymättä. Omaisten kanssa keskustellaan, jos he kokevat omaistaan kohdellun epäasiallisesti. 

SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS, 
sosiaalihuoltolain § 48, § 49 velvoite 
1.1.2016 alkaen sosiaalihuoltolain 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon 
henkilökunnan ilmoittamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he 
huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan 
sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on 
ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus 
voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. 
Mikäli epäkohtaa ei saada korjattua, on asiasta ilmoitettava aluehallintovirastolle (§ 
49). Aluehallintovirasto tai Valvira voivat antaa määräyksen epäkohdan 
poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen 

säädetään. 
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Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

Rajoitustoimenpiteille (ylhäällä olevat sängynreunat, geriatrinen tuoli, magneetivyö, huoneen oven lu-
kitseminen) on laissa säädetyt perusteet, lisäksi potilaspapereissa on omaisten ja lääkärin lupa rajoi-
tustoimenpiteiden käyttämiselle. Omaisen ääntä kuunnellaan myös rajoitustoimenpiteiden käytössä. 
Käytössä on Oulunkaarella Itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskeva suunnitelma. 

 

 

Asiakkaan osallisuus ja palautteen kerääminen 

Asiakaspalautetta vastaanotetaan päivittäin vanhuksilta ja omaisilta. Omaisten ehdotukset ja kehittä-
mistoiveet käsitellään yhteisesti. 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
 

Saaduista palautteista keskustellaan yhteisesti ja toimintaa kehitetään sen mukaisesti. 

Asiakkaan oikeusturva 
 
Muistutuksen vastaanottaja 

Vanhuspalvelujohtaja, Oulunkaaren kuntayhtymä, Piisilta 1, 91100 Ii 
 

Oulunkaaren kuntayhtymän potilas- ja sosiaaliasiamiehenä toimii 
 

Maija-Kaisa Sointula Merikratos OY:stä (www.merikratos.fi) 
-auttaa selvittämään asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välisiä ristiriitatilanteita 
-neuvoo ja avustaa muistutuksen tekemisessä 
-tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja asemasta 
-edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista 
 
Muistutukset, kantelut ja muut valvontapäätökset käydään yhdessä asianosaisten kanssa läpi (esi-
mies, asiakas, omainen, henkilöstö) ja ne käsitellään yhteisesti.  
 
Muistutukset käsitellään kohtuullisessa ajassa, tavoiteaika on noin kolme viikkoa muistutuksen saami-
sesta. Kiireelliset tapaukset käsitellään heti. 
 

 
 

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA  
  
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Päivittäisessä hoitotyössä käytetään kuntouttavaa työotetta. Asukkaille tarjotaan heidän toimintaky-
kyynsä mukautettua erilaista virikkeellistä toimintaa. Asukkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kun-
touttavan toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan päivittäisessä hoitotyössä ja päivittäisessä kir-
jaamisessa. RAI-arvioinnit päivitetään kahdesti vuodessa. 

Toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa seurataan 3 kuukauden välein tehtävillä väliarvi-
oinneilla. 
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Ravitsemus 
 

Ravitsemuksen tasoa seurataan päivittäin havainnoimalla, tarvittavilla mittauksilla ja tarjoamalla riittä-
västi ravintoa ja nestettä. Lisäravinteet ovat käytössä tarvittaessa. 

Aamupala klo 8.00 

lounas klo 12.30 

päiväkahvi klo 15.00 

päivällinen klo 17.30, tämän jälkeen jaetaan iltapalaa/yöpalaa osaston omasta jakelukeittiöstä. 

 
 

Hygieniakäytännöt 
 

Päivittäisessä hoitotyössä käytetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suositusten mukaisia oh-
jeita tavanomaisista varotoimista. Ammattitaitoinen henkilökunta hallitsee hygieniakäytännöt, muutok-
sista (esim. kosketuseristys) informoidaan kaikkia hoitotyöhön osallistuvia. 

Lisäkoulutuksilla varmistetaan ajantasainen tieto, lisäksi infektioyhdyshenkilöt informoivat uusista hoi-
tokäytänteistä. 

 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 
 

Vanhukset saavat tarvittaessa hammashoitolasta hammashoitoa, terveyskeskuksen vuodeosaston 
lääkäri vastaa lääketieteellisestä hoidosta. Erikoissairaanhoitoa tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri.  

Kuolemantapauksia varten on kirjalliset toimintaohjeet sekä saattohoito-ohjeet, joihin sisältyy omaisten 
ohjaaminen kuolemantapauksen jälkeen. 

Pitkäaikaissairaiden terveyttä edistetään hyvällä ravitsemuksella ja perushoidolla, lääketieteellisissä 
asioissa osaston lääkäriin ollaan yhteydessä. Lääkäri käy osastolla viikottain ja hänelle informoidaan 
lääkärin huomiota vaativat asiat. Asukkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa lääkäri, sairaanhoi-
tajat ja lähihoitajat. 

 
 

Lääkehoito 

Yksikön lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa. Asiakkaiden lääkkeet tilataan Pudasjär-
ven apteekista, josta ne tuodaan yksikköön. 

Yksikön lääkehoidosta vastaa Willa Leinikin vastuulääkäri, lääkevastaavana toimiva sairaanhoitaja 
sekä lääkkeitä vanhuksille annoskohtaisesti antavat lähihoitajat.  Yksikössä on kaksi lääkehuollosta 
vastaavaa sairaanhoitajaa 
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Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

Tarvittaessa ollaan yhteydessä lääkäriin, virka-ajan ulkopuolella Oulun seudun yhteispäivystykseen, 
sairaankuljetukseen, hammashuoltoon, terveysaseman laboratorioon ym. Oman organisaation sisällä 
tiedonkulku tapahtuu joko puhelimitse tai Lifecare-potilastietojärjestelmän kautta. 

 
 

 

 
 
ASIAKASTURVALLISUUS  

 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Työyksikössämme on palo- ja pelastussuunnitelma. Työyksikössämme harjoitellaan säännöllisesti pa-
loturvallisuuteen liittyviä asioita paloviranomaisen kanssa, yksikössämme on nimetty palo- ja pelastus-
työhön liittyviin asioihin vastuuhenkilöt. Palohälytyskelloja testataan säännöllisesti. Laiteturvallisuuteen 
liittyen on nimetyt vastuuhenkilöt. 

 

Henkilöstö 
 

Yksikössä on 1 sairaanhoitaja 8 lähihoitajaa ja 1 hoiva-avustaja. Lisäksi Willa Ulpukan kanssa on yh-
teinen kuntohoitaja. 

Yksikössä käytetään pääsääntöisesti koulutettua ammattihenkilöstöä, mutta myös lääkehoidon perus-
koulutuksen saaneita hoiva-avustajia, jos koulutettua sijaishenkilöstöä ei ole saatavilla. 

Henkilöstömitoitus on suositusten suuruinen, tietty minimimiehitys on määritelty. Jos yksikössämme 
on asukkaita ylipaikoilla, palkataan lisätyöntekijä. 

 
 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 

Yksikössämme työskentelee pääasiassa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavia henkilöitä, li-
säksi hoiva-avustajia, joilla on lääkehoidon peruskoulutus. 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 

Jokainen uusi työntekijä perehdytetään asiakastyöhön sekä työpaikan pelisääntöihin. Lääkehoidon 
osalta uusi työntekijä antaa näytön osaamisestaan. Jokainen uusi työntekijä allekirjoittaa salassapito- 
ja tietosuojasopimuksen. 

Täydennyskoulutusta järjestetään säännöllisesti. 
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Toimitilat 
 

Yksikössämme on pääasiassa yhden hengen huoneita, lisäksi kaksi 2 hengen huonetta, huoneissa 
oma wc. Lisäksi on yhteisiä oleskelutiloja sekä kaksi lasitettua parveketta. Huoneisiin voi tuoda omia 
huonekaluja ym. henkilökohtaisia esineitä. 

Siivous tapahtuu ostopalveluna ISS-kiinteistöpalvelujen toimesta, pyykkihuolto tapahtuu Oulussa kes-
kuspesulassa, lisäksi pikkupyykkiä pestään osaston omalla pesukoneella. Pyykkihuoltoon on nimetty 
vastuuhenkilöt, jotka vastaavat pyykin tilaamisesta ja riittävyydestä. 

 

 
 
Teknologiset ratkaisut 
 

Yksikössämme on käytössä kulunvalvonta- ja potilaskutsujärjestelmä. Asiakkaan painaessa kutsunap-
pia kutsu kirjautuu tietokoneelle potilaskutsujärjestelmään. Potilaskutsujärjestelmästä voi seurata, 
minkä pituinen viive on kutsun ja kutsuun vastaamisen välillä. Potilaskutsuihin vastataan välittömästi. 

 
 

 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 

Eeva Ollikainen, apuvälineet, 08 5875 6387 
Merja Sarajärvi, vierimittarit, hapenantolaitteet, limaimut, 08 5875 6415 
 
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 

Yksikössämme jokainen työntekijä perehdytetään tietosuojakäytäntöihin, lisäksi työntekijä allekirjoittaa 
salassapitosopimuksen. Potilastietojen kirjaamisesta järjestetään koulutusta. 

Opiskelijat ja uudet työntekijät perehdytetään ja tarvittaessa täydennys koulutetaan. 

Rekisterin nimi on Oulunkaaren kuntayhtymän potilastietorekisteri, joka sisältää Lifecare potilastieto-
järjestelmässä olevat asiakas/potilastiedot sekä manuaaliset asiakas- ja potilasasiakirjat. Rekisteri-
seloste pidetään nähtävillä Kurenkartanon yhteisissä asiakastiloissa. 
 

 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Mirja Klasila 

Tiedonhallintasihteeri, toimistotiimin esimies 08 5875 6152  
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OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

Päivitetty 1.5..2020      

 

Allekirjoitus 
 
Sirkku Fali, palveluesimies 

 

LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK-
SIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, 
elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  

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

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

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

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf 

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

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

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

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

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa 

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

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

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

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

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

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

- Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
 

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

 
SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS, 
sosiaalihuoltolain § 48, § 49 velvoite 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
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http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
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