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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

 
Palveluntuottaja 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
      
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 1006538-5 
 

 
 
Kunnan nimi: Pudasjärvi 
 
Kuntayhtymän nimi: Oulunkaaren kuntayhtymä 
 
 
 

Toimintayksikön nimi 
 
Pudasjärven vanhuspalvelut/Kotihoidon tuettu asuminen /Yläkartano 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
 
Pudasjärvi, 93100  pudasjärvi 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
 
Pudasjärven vanhuspalvelut/ Kotihoidon tuettu asumispalveluyksikkö Yläkartano/ Asiakashuoneita 35. 
 

Toimintayksikön katuosoite 
 
Pappilantie 7H 
 

Postinumero 
93100  
 

Postitoimipaikka 
Pudasjärvi 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
 palveluesimies  Kettunen Lilja 
sairaanhoitaja 

Puhelin 
040 7394834 
050 4332233 
 

Sähköposti  
lilja.kettunen @oulunkaari.com 
 

 

 
  

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi


 

2 

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

 
Toiminta-ajatus 
 

Tuettu asumispalvelu/Yläkartano antaa turvallisen kodin ja ympärivuorokautista palvelua, kun omassa kodissa asuminen ei ole 
enää mahdollista. Kotihoidon tuettu palveluasumisyksikkö on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka tarvitsevat useissa henkilökoh-
taisissa toiminnoissa jokapäiväistä hoitohenkilöstön apua ja säännöllistä ohjausta, tukea ja valvontaa. Asunnot ovat esteettö-
miä, turvallisia ja viihtyisiä.  Asukas asuu omassa vuokrahuoneessa ja hän ostaa itselleen tarvitsemansa palvelut. Yläkarta-
nossa voi asua viihtyisässä, turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä, jossa ammattitaitoinen henkilöstö huolehtii esimer-
kiksi sairaanhoitoon tai hoitoon/huolenpitoon/hoivaan liittyvistä asioista hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. 
 
 
 

 
Arvot ja toimintaperiaatteet 

 
Tuetun asumispalveluyksikön perustehtävänä on tarjota asukkaalle koti, jossa he voivat asua turvallisesti ja mahdollisimman 
pitkään kotihoidon palvelujen turvin. Tavoitteena on mahdollistaa hyvä ja mielekäs elämä, turvata yksilöllinen ja ihmisarvoinen 
vanhuus omassa kodissa omia jäljellä olevia voimavaroja hyödyntäen. Tavoitteena on myös parantaa hyvinvointia, edistää 
omatoimista suoriutumista, lisätä osallisuutta ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja tekemistä yhdessä asukkaan kanssa.  
 
Jokaiselle asukkaalle tehdään Yläkartanoon tullessa palvelutarpeen arvio, hoito- ja palvelusuunnitelma ja asukas saa tarvitse-
mansa palvelun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen osallistuu asukas ja hänen 
omaisensa sekä yksikön työntekijä.  Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan asukkaan oma mielipide palveluista ja palvelun 
tarpeesta.   
 

Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja (ja varahoitaja), joka perehtyy asukkaansa asioihin syvemmin. 
  
Yläkartanossa toimintaperiaatteena on kuntouttava työote, jossa huomioidaan asukkaan voimavarat. Toimintakykyä tuetaan 
asiakaslähtöisillä kotihoidon ja muilla kotona asumista tukevilla palveluilla. Jokaista asukasta kohdellaan inhimillisesti jokai-
sen ihmisarvoa kunnioittaen. 
 
Yläkartanon toimintaa ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, turvallisuus, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus, yhteistyö 
ja tasa-arvo. 
 
Jokaista asukasta kunnioitetaan juuri sellaisena kuin hän on.  Jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti huolimatta hänen taustas-
taan, asemastaan, varallisuudestaan ja vakaumuksestaan. 
 
Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota mm. pitämällä ulko-ovet lukittuna (muistisairaat),  
Turvallisuuteen kuuluu myös koulutettu ja tuttu henkilökunta. 
 
Yläkartanossa työtä tehdään moniammatillista osaamista ja yhteistyötä hyödyntäen. 
 

Yläkartanossa asukas voi halutessaan osallistua erilaisiin toimintatuokioihin sekä päivätoiminta ryhmiin. 
 

 
      
 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 

Yläkartanossa on tehty asukasturvallisuussuunnitelma 29.11.2013. Suunnitelmassa on kartoitettu asukasturvallisuuteen liitty-
vät riskit ja riskeihin liittyen on laadittu ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Yläkartanon toimintaympäristö on turvallinen ja estee-
tön. Hälytysjärjestelmä on rakennettu asukasturvallisuutta (muistisairaat) lisäten. Nostoissa ja siirroissa käytetään niihin tarkoi-
tettuja apuvälineitä.  Paloturvallisuussuunnitelma on tehty ja palotarkastukset on tehty lain mukaisesti. Lääkehoidon suunni-
telma on tehty osana asukasturvallisuussuunnitelmaa. Yläkartanossa on käytössä työntekijän perehdytyssuunnitelma.  
 
  
 
 
 
 
Riskinhallinnan työnjako 
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Asiakasturvallisuus- ja paloturvallisuussuunnitelmasta löytyy vastuualueet ja toimintaohjeet riskien hallintaan. 
 

 

Riskien tunnistaminen 
 

 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 
Palavereissa, raportoinnilla,  tekemällä haipro ilmoitus, mikäli havaitsee haitta- tai läheltäpititilanteen.     
 

Riskien käsitteleminen 

 
 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 
 
Yläkartanossa on käytössä vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä (HaiPro ), jolla ilmoitetaan hoitotyössä tapahtuneet haitta- ja 
vaaratapahtumat. Asukkaalle ja tarvittaessa omaiselle ilmoitetaan havaittu poikkeama esim. lääkehoitoon liittyvissä tapauk-
sissa (saanut väärät lääkkeet). Vastaava hoitaja/palveluesimies käsittelee ilmoitukset 1x/kk. Järjestelmään ilmoitetut tapahtu-
mat käsitellään säännöllisesti palavereissa 4x vuodessa. Tiimin vetäjän tai palveluesimiehen johdolla tehdään kehittämissuun-
nitelmaa, joiden avulla pyritään ehkäisemään samojen virheiden toistuminen. Haitta- ja läheltäpititapahtumista koostetaan puo-
livuosittain raportti, joka saatetaan tiedoksi työntekijöille ja johdolle. Johtoryhmä käsittelee raportin ja ohjeistaa tarvittaessa siitä 
aiheutuvia toimenpiteitä.   
 
 

Korjaavat toimenpiteet 

 

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 
 
Epäkohdan esiintyessä, asia otetaan tarvittaessa käsittelyyn heti tai sitten sovitusti 4x vuodessa palaverissa ja korjataan asi-
anmukaisesti. Tehdään listaus korjaavista toimenpiteistä ja seurataan onko korjaavalla toimenpiteellä ollut vaikutusta.  
 

Muutoksista tiedottaminen 

 
 
Henkilökunnalle tiedotetaan korjaavista toimenpiteistä palavereissa, kiireelliset päivän raportin yhteydessä. Yhteistyökumppa-
neille vastaava hoitaja ilmoittaa tarvittaessa toimenpiteistä ja siihen liittyvistä asioista sähköpostilla tai kirjallisella tiedot-
teella      
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
 
Yläkartanon omavalvonnan vastuuhenkilöihin kuuluvat pelastussuunnitelman ja asukasturvallisuuden vastuuhenkilöt.  
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 
palveluesimies p. 040 7394834, sairaanhoitaja p 050 4332233 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

 
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
 
Vastaava hoitaja päivittää yhdessä vastuualueiden työntekijöiden kanssa omavalvontasuunnitelman, asukasturvallisuussuun-
nitelman ja paloturvallisuussuunnitelman joka vuosi marraskuussa tai tarvittaessa.  

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
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Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 
 
Alakerrassa käytävän ilmoitustaululla, hoitajien toimistossa ja asukasturvallisuuskansiossa.  
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ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

Palvelutarpeen arviointi 

 
 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 
Uusille asiakkaille palveluohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin. Kullekin asukkaalle tehdään haastattelu, RAI sekä tarvitta-
essa MMSE, MNA, kaatumisriski analyysi.  
 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
 
 
Palvelutarpeen arviointiin pyydetään asukkaan lisäksi omainen/ läheinen/ asukkaan laillinen edustaja ja omahoitaja mukaan.  
 

 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 
 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 
Uusille asukkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma kahden viikon seurantajakson jälkeen, päivitetään kolmen kuukauden 
välein tai tarvittaessa palvelutarpeen muuttuessa. Asukkaalle tehdään myös RAI arvio puolen vuoden välein. Omahoitajan 
tehtävänä on päivittää hoito- ja palvelusuunnitelma, RAI arvio sekä kutsua tarvittaessa omaiset mukaan.  
 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
 
Omahoitajan tehtävänä on raportoida hoito- ja palvelusuunnitelmasta työyhteisössä.  
 

 

      
 

Asiakkaan kohtelu 

 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 
 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse 
omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 
 
Kaikilla asukkailla on oma huone, asukas kalustaa huoneensa haluamansa mukaan. Asukkaan oma toive kirjataan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan. Asukas voi jatkaa omaisen kanssa aiemmin totuttuja tapoja tai harrastuksia. Asukas voi itse valita tuki-
palveluiden tuottajan kuten siivous ja ulkoilu. Asukkaalla on vapaus valita oman vakaumuksen mukainen toiminta.   
 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
Yläkartanon asukkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti 
rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta.  
 
Turvallisuuteen liittyviä rajoituksia: Ulko-ovet pidetään aina lukittuna, asukashuoneiden ovet lukkiutuvat automaattisesti klo 20–
07 välisenä aikana. Jokaisella asukkaalla on mahdollisuus  turvarannekkeet, jotka toimivat samalla kulunvalvontana ulko-
ovissa. Lisäksi joillakin asukkailla on yöllä hälytysjärjestelmässä rajat, joiden ohi kulkiessaan tulee yöhoitajalle hälytys, ettei 
asukas pääsisi lähtemään ulos.  
Pyörätuoliin haaravyöllä sitomiseen, vuoteen reunojen nostamiseen on pyydetty yksilökohtaisesti lääkäriltä lupa.  

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

Asiakkaan kohtelu 
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Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-
lista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta koh-
dannut haittatapahtuma tai vaaratilanne?  
 
Henkilökunnan pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto. Henkilökunta on perehdytetty teke-
mään haitta- ja vaaratilanteista haiPro ilmoitus. Haittatapahtumasta tai vaaratilanteesta ilmoitetaan asukkaalle ja omaiselle, 
asiasta keskustellaan omaisten ja asukkaan kanssa ja pohditaan yhdessä korjaavia toimenpiteitä. Mikäli asukas tai hänen 
omaisensa ovat tyytymättömiä kohteluun, asiakas/omainen voi ottaa yhteyttä palveluesimieheen p. 040 7394834 ja Yläkarta-
non sairaanhoitajaan p. 050 4332233 tai tehdä kirjallisen muistutuksen vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiölle p. 050 
3107370. Kantelun voi tehdä aluehallintovirastoon tai Valviraan, mikäli asukas/omainen on tyytymätön saamaansa palveluun.  
 
Potilasasiamies voi tarvittaessa neuvoa ja auttaa. Oulunkaaren potilasasiamiehenä toimii  Maija-Kaisa Sointula 
010 830 5104.  

Asiakkaan osallisuus 

 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

 
 

Palautteen kerääminen 

 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakas-
palautetta kerätään? 
 
Asiakkaat ja kuntalaiset voivat antaa palautetta Oulunkaaren internet-sivujen kautta. Palautteesta tulee automaattisesti tieto 
vastuuhenkilöille (esim. lähiesimies ja palvelujohtaja). 
Asukkailta saadaan suullisesti palautetta päivittäin.  Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä niin asukas kuin 
omainen antaa palautetta ja kehittämisideoita palvelusta.  Yläkartanossa on palautelaatikko, johon voi jättää palautetta yksikön 
toiminnasta ja kehittämisideoita. Vanhuspalvelulle on laadittu palautejärjestelmän vuosisuunnitelma.  
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 
Palautteet käsitellään palaverissa, yhdessä asukkaan /omaisen kanssa ja tehdään korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa. 
 

Asiakkaan oikeusturva 
 

Muistutuksen vastaanottaja 
 

Vs. vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö 
 
  Piisilta 1, Micropolis, 91100 Ii 
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
Maija-Kaisa Sointula 
010 830 5104 

Sähköpostiosoite: sosiaaliasamies@merikratos.fi 
Puhelinnumero: 010 830 5104 
Lisätietoja internetissä: www.merikratos.fi 

 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
-  
 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 
 
Vanhuspalvelujohtaja on yhteydessä palveluesimieheen ja korjaavat toimenpiteet tehdään hänen ohjeistuksen mukaisesti.  
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 
1-4viikkoa 
 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
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Yläkartanossa toimintaa ohjaa kuntouttava työote, joka huomioidaan kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Asukkaan osalli-
suutta oman elämän hallintaan vahvistetaan/ ylläpidetään asukkaan voimavarojen mukaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan 
kirjataan asukkaan oma toive.    
 

 

      
 

 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 
 
Asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia seurataan päivittäin. Omahoitaja tarkistaa 3 kk:n välein hoito- ja palvelusuunnitelman 
yhdessä asukkaan ja hänen omaisen kanssa.  
 

Ravitsemus 

 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 
 
Ateriat tarjotaan neljä kertaa vuorokaudessa. Asukkaiden ruokailua ja nesteensaantia seurataan päivittäin, painoa seurataan-

kuukausittain ja tarvittaessa. Tarvittaessa käytetään ravitsemuksen arvioinnin mittareita kuten MNA.  
 

Hygieniakäytännöt 

 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt 
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 
Jokaisella asukkaalla on huoneessa omat pesutilat ja pesukone. Yksikössä on yhteiset sauna-/ pesutilat erikseen. Asukkaan 
hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan yhtenä osana hygienianhoito.  
 
Osana asukasturvallisuutta on ohjeistus infektioiden torjunnasta ja nimettynä vastuuhenkilö.  
 
Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje. 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 
 

Sairaanhoidolliset toimenpiteet Yläkartanossa on kansanterveyslain mukaista toimintaa ja kuuluvat terveysaseman lääkärin 
valvontaan ja vastuuseen. Sairaanhoidolliset toimenpiteet ovat osa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista asukkaan hoidon 
kokonaisuutta. Yläkartanossa on käytössä kirjataan Effica-potilastietojärjestelmä. 
 
 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä 
kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?  
 
Asukas käyttää kiireellisissä sairaanhoitoa vaativissa tapauksissa Pudasjärven terveysaseman päivystyspalveluja.  
Kiireettömissä sairaanhoitoa vaativissa tapauksissa Yläkartanossa on nimettynä oma lääkäri, jota sairaanhoitaja tai lähihoitaja 
voi konsultoida tarvittaessa. Lisäksi ei kiireellisissä tapauksissa käytetään normaalia terveyspalvelujen ajanvarausta.  
Hammashoito järjestetään suun terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmän kautta.  
Äkillistä kuolemantapausta koskeva ohjeistus löytyy työntekijöiden perehdytyskansiosta.  
 
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
 
Toiminta on asukaslähtöistä, jokainen asukas huomioidaan yksilönä. Hoitajat seuraavat pitkäaikaissairautta havainnoimalla, 
mittaamalla ja kontrolleilla (lääkäri, verikokeet) 
Yläkartanossa on kerran viikossa lääkärin konsultaatioaika.  Lääkäri käy tarvittaessa.  

 
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 
Kukin hoitaja vuorossaan vastaa asukkaan sairaanhoidosta.  
Sairaanhoitaja vastaa lääkehoidosta.  
 

Lääkehoito 
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Yläkartanoon on laadittu lääkehoitosuunnitelma ja se päivitetään 1x/vuosi tai tarvittaessa. Henkilökunnan lääkehoidon osaamisen ja tietojen 

ylläpitäminen varmistetaan koulutuksen avulla. Henkilökunnan osaaminen varmistetaan lääkehoidon teoria- ja lääkelaskutenteillä neljän 

vuoden välein.  

 

Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
 
Palveluesimies ja sairaanhoitaja päivittävät lääkehoitosuunnitelman 1x/vuosi tai tarvittaessa. 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
 
Lääkehoidosta vastaa sairaanhoitaja p. 050 4332233 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunanta-
jien kanssa toteutetaan? 
 
Tiedonkulku asukkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan 
Effica –potilastietojärjestelmän kautta sekä  viesteillä tai puhelimella.  
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati-
muksia? 
 
Oulunkaaren kuntayhtymä on ostanut Yläkartanon siivouspalvelun Lassila-Tikanojalta. Lassila-Tikanoja suorittaa laaduntar-
kistuksen heidän omavalvontasuunnitelman mukaisesti.   
 

 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 

 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakastur-
vallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 
 
Yläkartanossa on asukasturvallisuussuunnitelma, joka päivitetään vastaavien henkilöiden kanssa 1x/vuosi tai tarvittaessa.  
Asukasturvallisuussuunnitelmaan kirjataan riskitekijät ja toimenpiteet riskien ennaltaehkäisemiseksi.   
Osana asukasturvallisuutta on myös palo- ja pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys, molemmat päivitetty 
2/2018.   
Palotarkastukset on tehty lain mukaisesti.  Palokävelyt pidetään 1-2 kertaa vuodessa.  
Palokoulutukset ja – harjoitukset pidetään paloturvallisuussuunnitelman mukaisesti. 
Työsuojelutarkastukset suoritetaan säännöllisesti. 
Hoitajat osallistuvat lisä- ja täydennyskoulutuksiin.  
 

Henkilöstö 

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

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

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 
 
8 kokoaikaista ja 3 puolikasta lähihoitajaa, 1sairaanhoitaja. Pääsääntöisesti aamuvuorossa 5 työntekijää ja iltavuorossa 4, 
viikonloppuisin 4/4. Yläkartano toimii kotihoidon yöaikaisen hoidon työntekijänpäivystyspaikkana. Henkilökunta mitoitetaan 
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asiakastarpeen mukaan. Yläkartanossa on käytössä toiminnanohjaus järjestelmä, jonka mukaan henkilöstömitoitus kussakin 
työvuorossa määräytyy. 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 
Oulunkaari on laatinut erillisen ohjeen sijaisten käytöstä.  
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
 
Työvuorosuunnittelussa ja optimoinnissa. Omahoitaja tarkistavat asiakkaiden palveluajan seurannan 3 kk:n välein ja tarkista-
vat onko optimoinnissa asiakkaan aika riittävä. 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto on vaatimuksena. Työkokemus vanhustyöstä/kotihoidontyöstä katsotaan eduksi.  
 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 
 
Työntekijä haastatellaan rekrytoinnin yhteydessä. Tarkistetaan todistukset ja hoitajaksi rekisteröinti tarkistetaan Terhikistä.  
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

 
 

Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja 
tietosuojaan? 
 
Yksikössä on laadittu perehdytyssuunnitelma, jonka mukaisesti perehdytys toteutetaan.  
 

 Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 
 
Työnantaja järjestää täydennyskoulutuksia 
Vastuualueiden ja kiinnostuksien mukaan hoitajat osallistuvat täydennyskoulutuksiin.  

Toimitilat 

 
 

Tilojen käytön periaatteet 
 
Yläkartanossa on asukas asuu vuokralla omassa huoneessa, jossa on erikseen wc ja suihkutilat, lisäksi  on erikseen asuk-
kaiden käytössä sauna- ja pesutilat. Asukkaat voivat käydä ruokailemassa ruokasalissa ja osallistua yhteisiin viriketuokioihin.  
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 
Jokaisessa asunnossa on pyykkikone. Pyykkihuollosta huolehtivat asukas tai kotihoidon työntekijä. Asukas ostaa oman huo-
neen siivouksen. Yleisten tilojen siivouksesta huolehtii Lassila-Tikanoja.  
 

Teknologiset ratkaisut 

 
Yläkartanossa on käytössä kameravalvonta käytävillä sekä kulunvalvonta järjestelmä henkilökunnalle.  IPCS on asukkaiden 
käytössä oleva hälytysjärjestelmä. Asiakkaille on tarpeen vaatiessa  

      
 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmis-
tetaan? 
 
Asukkaiden hälytykset tulevat hoitajien puhelimiin.  Vastuuhenkilöt testaavat rannekkeet kuukausittain ja tarvittaessa.  
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
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Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutumi-
nen? 
 
Asukkaille tulevat apuvälineet lainataan apuvälinelainaamosta. Hoitajat tai fysioterapeutti ohjaa apuvälineen käyttöön.  Apu-
välinelainaamosta lainatuiden välineiden huollosta vastaa apuvälinelainaamo. Apuvälinelainaamossa seuranta esim. sänky-
jenhuollosta.  
Jokaisella on kuitenkin vastuu huolehtia rikkinäisen apuvälineen huoltoon viennistä.  
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
Asukasturvallisuussuunnitelmasta löytyy yhteystiedot. 
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

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

 
Työntekijä tekee verkkokoulutuksena tietoturva – tietosuojakoulutuksen ja työntekijät ovat osallistuneet verkkokoulutuksena 
Kanta koulutuksiin.   Työntekijät ovat osallistuneet kirjaamiskoulutukseen. Työsuhteen alkaessa työntekijä allekirjoittaa Effica-
käyttäjäsitoumuksen.  
 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 
 
Kts ed. teksti lisäksi käytössä perehdytysohjelma. Harjoittelijat kirjaavat ohjaajan kanssa. Työntekijät sekä sijaiset tekevät 
tietoturvakoulutuksen Navisecin kautta.  
 

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

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
 
Loukusa Vuokko  
vuokko.loukusa @ oulunkaari.com 
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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 vakavuu-
desta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 

      
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

23.9.2019 

 

Allekirjoitus 
 
Lilja Kettunen palveluesimies 
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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) 

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

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