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PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 
Palveluntuottaja 
 
 
 
 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 1006538-5 

 

 
 
Kunnan nimi: Utajärvi 
 

Kuntayhtymän nimi: Oulunkaaren ky 

 
 

Toimintayksikön nimi 

Utajärven kotihoito 

 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Utajärvi 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Kotihoito 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Laitilantie 11 as. 2 
 

Postinumero 

91600 

 

Postitoimipaikka 

Utajärvi 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Hannakaisa Leinonen 
 

Puhelin 

040-4827511 

 

Sähköposti 

hannakaisa.leinonen@oulunkaari.com 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

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

      
 

Palvelu, johon lupa on myönnetty 

      
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 

      
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 

      

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 
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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 

Toiminta-ajatus 
 
Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toi-
minta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa kos-
keviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-, vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys- 
ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädöksiin. 
 
Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 

- kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuus 
- laadukkaan kotihoidon toteuttaminen 
- turvallisen kotona-asumisen mahdollistaminen 
- kotihoidon vanhusten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvänolon tunne, arvostamisen ilma-

piiri, hyvä kohtelu 
- omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukeminen 
- asiakkaan itsemääräämisoikeuden arvostaminen 
- kuntouttavan työotteen käyttäminen päivittäisessä työssä 

 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Arvot liittyvät läheisesti työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, kun laki ei 
anna tarkkoja vastauksia käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Yksikön arvot kertovat työyhteisön 
tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne. 
 
Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa 
yksikössä. Toimintaperiaatteita ovat esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatilli-
suus. Yhdessä arvojen kanssa toimintaperiaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden 
selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaamisessa. 
 
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 
Toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet: asiakaslähtöisyys, tasavertaisuus, itsemääräämisoikeus, voima-
varalähtöisyys, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys, osallisuus, turvallisuus, hyväksyminen, erilaisuuden 
kunnioitus, asiakkaan hengellisen vakaumuksen kunnioittaminen. Henkilökunnan ammatillinen toiminta 
kaikessa toiminnassa niin asiakkaiden, omaisten, sidosryhmien kuin oman työyhteisön sisälläkin. 
 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomi-
oidaan monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, 
vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien vir-
hetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilma-
piiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asia-
kasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia? 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työ-
vaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhal-
lintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai mini-
moimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien 
toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan 
osa-alueille. 
 
 



 

3 

Riskinhallinnan työnjako 
 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työnte-
kijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmis-
tamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön 
luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilös-
töltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimi-
seen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaadi-
taan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden 
palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi 
ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. 
 

 
Henkilöstön ammattitaidolla tunnistetaan jo ennakoivasti asiakkaiden käyttäytyminen, käyttäytymisen 
muutokset ja vaaratilanteet. Vaaratilanteet pyritään minimoimaan jo ennaltaehkäisevästi. 
 
Esille tulleista riskeistä keskustellaan ja tehdään tarvittavat toiminnan, tilojen muutokset silloin kun se on 
mahdollista. Haipro ilmoitukset tehdään sekä läheltä piti- että jo tapahtuneista riskitilanteista. 
 
Kotihoitoon on tehty riskikartoitus, jota päivitetään vuosittain. Työpaikkakäynnit toteutetaan työterveys-
huollon ja työsuojelun kanssa yhteistyössä Oulunkaaren linjausten mukaisesti. 
 

 

Riskien tunnistaminen 
 

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

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
Haipro- ilmoituksilla. Keskustelut työyhteisössä sekä esimiehen kanssa riskitilanteen huomatessa. Jo-
kaisella työntekijällä on velvollisuus tuoda riskitilanteet esimiehen tietoon. 
 

Riskien käsitteleminen 
 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja rapor-
tointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, 
mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn 
kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu 
vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan kor-
vausten hakemisesta. 
 

 

Tehdyt haipro ilmoitukset käsitellään palavereissa. Työyhteisössä keskustellaan haittatapahtumista ja 
korjaavista toimenpiteistä riskien minimoimiseksi. Otetaan opiksi mm. lääkepoikkeamien kohdalla pyri-
tään nollatoleranssiin. Haittatapahtumien käsittely ja korjaavat toimenpiteet kirjataan palaverimuistioon. 
 

Korjaavat toimenpiteet 
 
Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpi-
teet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden 
syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista 
toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapah-
tumiin? 
Käytössä olevin keinoin, esimerkiksi toimintatapoja muuttamalla. Korjaavat toimenpiteet toteutetaan 



 

4 

välittömästi tai suunnitellusti pidemmällä aikavälillä. 
 

Muutoksista tiedottaminen 
 
Korjaavista toimenpiteistä tehdään työohje/muistio. Muuttuneista työohjeista tiedotetaan sähköpostitse 
koko henkilökuntaa sekä mahdollisia yhteistyötahoja. Korjaava toimenpide on myös luettavissa paperi-
sesta muistiosta. 
 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvon-
nan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
Kotihoidon henkilöstö, Hannakaisa Leinonen, Katja Hiltunen 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
Hannakaisa Leinonen, hannakaisa.leinonen@oulunkaari.com p. 040-4827511 
Katja Hiltunen, katja.hiltunen@oulunkaari.com 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuu-
teen liittyviä muutoksia. 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
Suunnitelmaa käydään säännöllisesti läpi, ja aina toimintaan tulleiden muutoksien yhteydessä suunni-
telma päivitetään vastaamaan käytäntöä. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiak-
kaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 
 

 

Senioripisteen ja kotihoidon yleisellä ilmoitustaululla. Lisäksi kotihoidon työntekijöiden käytössä olevalla 
O:asemalla. 
 

 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

Palvelutarpeen arviointi 
 
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä 
tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja 
niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palaut-
taminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kat-
taa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimin-
takyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuk-
siin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten 
kontaktien vähyys tai kipu. 
 

 

Asiakkaan tullessa palveluiden piiriin hänelle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asiak-
kaan, ja hänen niin halutessaan myös omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään sään-
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nöllisesti puolen vuoden välein ja aina asiakkaan tilanteen niin vaatiessa. Arvioinnissa ovat käytössä 
MMSE, MNA, CERAD, RAI, DGS-15 mittarit. Tarvittaessa käytetään muita mahdollisia asiakkaan tilan-
teeseen sopivia mittareita. 
 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
Asiakkaan niin halutessa tai ellei muuten kyetä riittävän hyvin asiakkaan tilannetta selvittämään esim. 
muistisairaiden kohdalla. 
 

 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntou-
tusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämän-
laadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakir-
ja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuunnitelmaa ja jolla viestitään palvelun järjestä-
jälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 
Asiakkaan asiakkaaksi tullessa hänelle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan, ja 
hänen niin halutessaan myös omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan päivitetään säännölli-
sesti vähintään puolen vuoden välein omahoitajan toimesta ja aina asiakkaan tilanteen niin vaatiessa. 
RAI arviointi tehdään asiakkuuden alkaessa ja päivitetään puolivuosittain ja aina kun asiakkaan tilanne 
muuttuu. Hoito-ja palvelusuunnitelman toteutumista seurataan tiimien yhteisissä asiakaspalavereissa, 
tarkastelemalla toteutuneita palveluaikoja suhteessa hoito-ja palvelusuunnitelmalla suunniteltuun palve-
luaikaan sekä asiakkaan toimintakyvyn muutosten näkökulmista. 
 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukai-
sesti? 
Työntekijät ovat velvollisia tutustumaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmiin. Asiakkaitten tilanteita 
käydään säännöllisesti lävitse työyhteisön/ tiimien asiakaspalavereissa.  
 
Kotihoidon mobiiliin kirjataan tiivistelmä hoito-ja palvelusuunnitelman sisällöstä. 
 
 

Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen 
vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja 
yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hä-
nen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävä-
nä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palve-
lujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, 
vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen 
elämään? 
 
Itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja huomioidaan joka päiväisessä elämässä. Toiminta tapahtuu 
asiakkaan arvomaailman pohjalta, joka perustuu hyvään asiakkaan elämänhistorian tuntemiseen. 
Kunnioitetaan asiakkaan omaa tahtoa mm. asumiseen liittyvissä asioissa. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuvat ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja 
toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina 
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oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan 
silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoi-
keutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on 
toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioit-
taen. Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 

Rajoittamistoimenpiteissä noudatetaan Oulunkaaren itsemääräämisoikeutta rajoittavaa suunnitelmaa. 
Viimeisin hyväksytty 1/19 patu ltk. Tämän asiakirjan liitteenä. 
 

Asiakkaan kohtelu 
 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai 
epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toi-
mintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palve-
lun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Yk-
sikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen 
tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 
 
Tulostettava lomake muistutuksesta löytyy Oulunkaaren nettisivuilta. 
 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten mene-
tellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai lä-
heisensä kanssa käsitellään asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
Vaara-, haittatapahtumissa ollaan yhteydessä omaisiin, asia kirjataan asiakkaan potilastietojärjestel-
mään ja tehdään haipro- ilmoitus. Työyhteisössä puututaan heti epäasialliseen kohteluun, mikäli sitä 
havaitaan ja asia saatetaan myös esimiehen tietoon. 
 
Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, sosiaalihuoltolain §48 ja §49. 
 
1.1.2016 alkaen sosiaalihuoltolain 48 § ja 49§ velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan 
viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epä-
kohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten 
estämättä.  
 
Mikäli epäkohtaa ei saada korjattua, on asiasta ilmoitettava aluehallintovirastolle ( §49). Aluehallintovi-
rasto tai Valvira voivat antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoi-
menpiteistä siten kuin erikseen säädetään.  
 
Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 § tarkoitettuun oma-
valvonta-suunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoi-
tuksen seurauksena. 
 
Kuka voi tehdä ilmoituksen § 48 mukaisesti 
Ilmoituksen voi tehdä sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluva tai vastaavissa tehtävissä, toimeksiantoso-
pimussuhteessa oleva tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Ilmoitusvelvollisuus koskee julkisia ja yksityisiä 
sosiaalipalvelujen tuottajia. 
 
Mistä ilmoitus tehdään? 
Jos työntekijä huomaa työssään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon to-
teuttamisessa, hän voi tehdä ilmoituksen. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan epäasiallista 
kohtaamista, asiakkaan loukkaamista sanoilla, asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan 
kaltoin kohtelua ja toimintakulttuurista johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, 
joka on ilmeinen tai voi johtaa epäkohtaan tulee ilmoittaa. 
 
Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohte-
lua. Esimerkiksi asiakasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään hyväksi fyysisesti tai taloudellises-
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ti, puhutellaan epäasiallisesti ja loukkaavasti tahi palvelussa, asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutta-
misessa, perushoivassa ja hoidossa on vakavia puutteita. 
 
Ilmoitus tehdään aina asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai sen uhasta, ei henkilökuntaan liitty-
vistä tilanteista. Ilmoituksen tekemisen tulee aina, ensisijaisesti perustua asiakkaan huolenpitoon liitty-
viin tarpeisiin. 
 
Miten ilmoitus tehdään?  
Yksikön esimiehelle tehdään vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus. Esimies ottaa ilmoituksentekijään yh-
teyttä ilmoituksen saatuaan. Ilmoituksen voi tehdä myös netistä löytyvällä Talentian ilmoituslomakkeel-
la.https://www.talentia.fi/tyoelamainfo/usein-kysyttya-ammatillisista-asioista/omavalvonta-ja-
ilmoitusvelvollisuus/ 
 
Kenelle ilmoitus palautetaan? 
Ilmoitus tulee tehdä välittömästi kirjallisena yksikön toiminnasta vastaavalle eli yksikön esimiehelle. Il-
moituksen vastaanottaja informoi myös palvelujohtajaa. 
 
Toimintakulttuuriin sisältyvistä ongelmista voi olla kyse esimerkiksi yksilön perusoikeuksien rajoittami-
sesta vakiintuneita hoitokäytäntöjä suorittaessa. Pakotteiden ja rajoitteiden käytöstä tulee olla aina 
asiakaskohtainen määräaikainen lupa ja ilmoitus tulee tehdä, jos pakotteita ja rajoitteista käytetään 
muutoin. 
 
Mikäli toimintakulttuuri ei ole suoranaisesti vahingollista asiakkaille, niihin pitää puuttua ensisijaisesti 
omavalvonnan kautta, esimerkiksi resurssiin ja kiireeseen liittyvät. 
 
 

Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa 
palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoi-
to voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute 
tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 

Palautteen kerääminen 
 
Asiakkaiden ja heidän omaistensa toivotaan antavan suullista palautetta suoraan. Palautetta voi jättää 
Oulunkaaren nettisivujen kautta, josta ne ohjautuvat asianomaiselle esimiehelle. Palautteisiin vastataan 
kirjallisesti, mikäli palautteen antaja on niin toivonut. 
 
Palautekyselyitä toteutetaan aika ajoin. 
 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Palautteet käsitellään palavereissa ja tarvittaessa tehdään toimintatapoihin korjaavat toimenpiteet. 
 

Asiakkaan oikeusturva 
 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
Hannakaisa Leinonen 

https://www.talentia.fi/tyoelamainfo/usein-kysyttya-ammatillisista-asioista/omavalvonta-ja-ilmoitusvelvollisuus/
https://www.talentia.fi/tyoelamainfo/usein-kysyttya-ammatillisista-asioista/omavalvonta-ja-ilmoitusvelvollisuus/
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b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
Maija-Kaisa Sointula, sosiaaliasiamies@merikratos.fi,  
Puh. ti-to klo 10-13, 0108305104. 
Lisätietoja; www.merikratos.fi 
Sosiaaliasiamies;  
neuvoo ja ohjaa 
avustaa muistutuksen tekemisessä 
tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen kunnanhallituksel-
le vuosittain 
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Kuluttajaneuvonta: 029 505 3050 (ma–ke 9–15, to–pe 9–12), www.kuluttajaneuvonta.fi,  

Kuluttajaneuvonta antaa ajankohtaista tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä yleisiä oh-
jeita kuluttajan ja yrityksen välisten ongelmien selvittämiseen. 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja 
huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 
Yhteiset palaverit, asianmukainen käsittely ja kirjaaminen ja tarvittaessa toiminnan muutos. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
Kaksi viikkoa 
 
 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämi-
nen 
Päivittäisessä toiminnassa kuntouttavan työotteen käyttö, osallistava ja mielekäs tekeminen. 
 

 
 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, 
ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutu-
mista seurataan? 
 
Asiakkaiden vointia seurataan päivittäin, voinnissa tapahtuvat muutokset raportoidaan säännöllisesti 
potilastietojärjestelmään. Omaisiin ollaan herkästi yhteydessä, mikäli voinnissa tapahtuu muutoksia. 
RAI-mittaria käytetään toimintakyvyn arvioinnissa. Kotihoidossa on käytettävissä fysioterapeutti ja hä-
nen ammattitaitoaan hyödynnetään. 

Ravitsemus 
 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravit-
semuksen tasoa? 
 
Säännölliset ruokailut, nesteiden ja ravinnon saamisen seuraaminen. Säännölliset punnitukset. RAI 
arvioinnin yhteydessä oleva painonseuranta ja tarvittaessa MNA seula. 
 

http://www.merikratos.fi/
http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
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Hygieniakäytännöt 
 
Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat 
hygieniakäytännöille tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimi-
sen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vas-
taavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien 
mukaisesti? 
 
Hoito-ja palvelusuunnitelma on sitova asiakirja, ja yksikössä toimitaan sen mukaisesti. Asiakkaat käyvät 
suihkussa tarpeen mukaan, pääsääntöisesti 1-2x viikossa, päivittäin avustetaan/ohjataan intiimialueiden 
pesussa, kasvojen sekä käsien ja hampaiden pesussa.  
 
Yleiseen siisteyteen ja viihtyvyyteen kiinnitetään huomiota, epäkohdat ja epäsiisteys poistetaan välittö-
mästi asianmukaisilla välineillä ja aineilla. 
 
Hoitohenkilökunta huolehtii käsien pesemisestä ja desinfioinnista ohjeiden mukaisesti. 
 
Tartuntatautilaki 1227/210 17§ 
Tartuntatautien ehkäisyssä noudatetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asettamia ohjeistuksia 
infektioiden torjunnassa. Ohjeistukset löytyvät sairaanhoitopiirin nettisivuilta. Tarvittaessa voidaan kon-
sultoida ppshp- infektiohoitajaa ja -lääkäriä. 
 

Toimintayksiköiden jääkaappien lämpötilaa seurataan kerran viikossa.  

Oikea säilytyslämpötila on tärkeä ruoan laadun ja säilyvyyden kannalta. Kylmälaitteet tulee sulattaa ja 
pestä sekä tarkistaa niiden lämpötilat ajoittain. Jääkaapin lämpötilan voi tarkistaa jääkaappi- tai pakas-
tinlämpömittarilla. Hyvä aika lukea mittari on esimerkiksi aamulla, kun jääkaapin ovi avataan ensim-
mäistä kertaa sen oltua suljettuna yön yli. Lämpötila tulee lukea heti avattuaan jääkaapin oven, jotta 
tulos on mahdollisimman tarkka. 

 viileäkaappi +10 - +14 °C 
 jääkaappi +2 - +6 °C 
 pakastin -18 °C 

 

Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiak-
kaiden hammashoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä 
on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen varalta. 
 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sai-
raanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 
Asiakkaat käyttävät terveyspalveluita samalla tavalla kuin muutkin kuntalaiset. Tarvittaessa toimintayk-
sikön hoitajat voivat konsultoida työyhteisön sairaanhoitajia tai vanhuspalvelujen lääkäriä. Asiakkaan 
potilasasiakirjoihin lääkäri kirjaa mahdolliset hoidonrajaukset ja saattohoitopäätöksen. Äkillisissä kuole-
mantapauksissa toimitaan yksikön omien ohjeiden mukaisesti soittamalla 112 josta saa tarkemmat toi-
minta ohjeet.  
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
Asiakkaita havainnoidaan päivittäin, hoitosuunnitelman mukaisista hoitotoimenpiteistä ja kontrolleista 
huolehditaan. Turvataan riittävän ja monipuolisen ravinnon saaminen. Unen riittävyyteen ja laatuun 
kiinnitetään huomiota ja tarvittaessa puututaan ensin lääkkeettömin keinoin. 
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c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
Yksikön hoitajat, vanhuspalvelujen sairaanhoitajat ja lääkäri. 
 

Lääkehoito 
 
Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. 
STM:n Turvallinen lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaat-
teet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan 
yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia palve-
luntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö. 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
 

Lääkehoitosuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Jokaisella työntekijällä on asianmukaiset 
luvat lääkehoitoon. Lääketentti suoritetaan neljänvuoden välein. 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
 

Jokainen työntekijä on vastuussa lääkehoidon asianmukaisesta toteuttamisesta. Viimekädessä lääke-
hoidosta vastaa esimies. 
 

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

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? 
Osalla toimijoista on yhteinen potilastietojärjestelmä käytössä. Asiakasta koskevat kirjaukset saadaan 
näkyviin tarvittaessa. Muutoin kokoonnutaan yhteisten palavereiden merkeissä. 
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asia-
kasturvallisuusvaatimuksia 
 
Alihankinnoista päätetään kuntayhtymän tasolla, joka vastaa myös valvonnasta. 
Valvontakäynnit toteutetaan vuosittain ja tarvittaessa. 
 

 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viran-
omaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttä-
mällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeis-
tä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mu-
kainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspal-
velulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huo-
lehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaa-
miseen ja ehkäisemiseen. 
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Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään 
muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 
 
Yksikössä huolehditaan, että työntekijöillä on ajan tasalla olevat lääkehoitoluvat, potilas- ja tietoturvalli-
suus koulutus on käytynä; sisältäen yleisen tietoturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietoturvan (Na-
visec- verkkokulutus), ensiapu ja palo- ja pelastuskoulutukset ovat ajan tasalla. 
 
Yhteistyö on suunnitelmallista pelastuslaitoksen kanssa esim. sammutusharjoitukset. 
 
Edunvalvonnan tarpeessa olevista asiakkaista tehdään ilmoitus maistraattiin. Palvelutarvearviokäynti 
tehdään lain salliman 7 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. 
 

 
Henkilöstö 
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityisessä päivä-
hoidossa päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty 
henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä 
ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön 
riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, hen-
kilöstön rakenne (eli koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijais-
ten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pidettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä 
vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja henkilöstön sijoittuminen eri työvuo-
roihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmiste-
taan. 
 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 
Hoitohenkilökunnan määrää ja riittävyyttä tarkastellaan vuosittain budjetoinnin yhteydessä.  
 
12/2019 2,5 sairaanhoitajaa,1palveluohjaaja, 22,5 lähihoitajaa, 1 palveluesimies. 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
Sijaisten käyttö vuosilomien ja sairauslomien aikana sekä arkipyhä työvuorojaksoilla.  Tilapäisesti voi-
daan käyttää omaa henkilökuntaa. 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
Henkilöstömitoitukset noudattavat laadittuja budjetteja ja valtakunnallista suositusta. Esimies huolehtii 
henkilöstön riittävyydestä. Tarvittaessa voidaan palkata tilapäisesti hoitotyön niin vaatiessa lisätyövoi-
maa. 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työn-
tekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja 
lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luo-
tettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekry-
tointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
Pääsääntöisesti käytetään koulutettuja sijaisia, mikäli koulutettuja ei ole saatavilla käytetään hoitoapu-
laisia. Esimiehen vastuulla on varmistaa työntekijän kyvykkyys tehtävään. 
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b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentele-
vien soveltuvuus ja luotettavuus? 
Esimies vastaa. Kotihoidossa ei vaadita rikosrekisteriä. 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja 
tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskeli-
joita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omak-
suu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden 
tukemisessa tai omavalvonnassa. 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asia-
kastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan? 
Perehdytyssuunnitelman kautta asiat käydään lävitse, uudelle työntekijälle huolehditaan perehdyttäjä. 
Esimies vastaa omalta osaltaan perehdytyksestä.  
Perehdytyskansio löytyy O-asemalta. 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 
Vuosittain täydennyskoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti. Työntekijän henkilökohtaiset intressit 
huomioidaan. Työntekijät ovat velvollisia myös itse kouluttamaan itseään. 
 

Toimitilat 
 
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaat-
teista. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimer-
kiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutu-
minen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vierailut tai mahdolliset yöpymiset 
voidaan järjestää.  
 
 

Tilojen käytön periaatteet 
 
Asiakkaat asuvat omissa vuokra/omistusasunnoissa. 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 
Asiakkaat ostavat tarvittaessa siivouksen ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Pyykkihuolto tapahtuu asi-
akkaan kotona tai ostopalveluna Oulun keskuspesulasta. 
 

Teknologiset ratkaisut 
 
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä 
hälytys- ja kutsulaitteilla. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön peri-
aatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoituk-
seen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suunnitelmaan kirjataan mm. ko-
tihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön oh-
jaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 
 
Turvapuhelimien hankinnasta ja käyttöön saattamisesta vastaavat kotihoidon neljä työntekijää.  
 
Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden turvapuhelimet testataan kuukausittain ns. koesoitto Add Secure 
smart careen. Hälytykset tulevat Add securen smart caren kautta hälytyspuhelimeen. Tarvittaessa ulko-
oviin asennetaan ovihälytin, paikantava turvaranneke, Minnan-apu turvalaitteet ja kaatumisvahdit. 
 
 



 

13 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin 
vastaaminen varmistetaan? 
Kts. yllä 
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 
Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja 
välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvik-
keista annetussa laissa (629/2010). Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaa-
lasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, silmälasit. Valviran 
määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaarati-
lanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon 
asianmukainen toteutuminen? 
Asiakkaan, omaisen tai työntekijän aloitteesta otetaan yhteys apuvälineistä vastaavaan tahoon esim. 
fysioterapiaan. Fysioterapiapalvelut huolehtivat kotiin annettavien apuvälineiden huollosta. 
 
Verensokerimittarit ja liuskat ovat asiakkaille ilmaisia ja niiden hankinnasta ja jakamisesta vastaa Uta-
järven terveysasemalla toimiva diabeteshoitaja.  
 
Jokaisella työntekijällä on kuume- ja verenpainemittari sekä ensiapuvälineistö työlaukussa. 
 
Verenpainemittari testataan vuosittain ulkopuolisen yrityksen toimesta. 
Pika INR-mittarit kalibroidaan ja testataan laboratorionhoitajan ohjeen mukaan. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
Fysioterapeutti Mari Moisala 050 437 2772 
Fysioterapeutti Elisa Lämsä 050 465 3699 
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä 
tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tie-
tojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedonhallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa 
määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tietoja siihen tallennetaan. Asiak-
kaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin 
kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta 
säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon 
potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuol-
lon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötar-
koitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.  
 

Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
annetun lain (159/2007) 19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön 
liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestel-
män valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä 
merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietotur-
valle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa sää-
detään velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yh-
teyteen. 
 

Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä 
(henkilötietolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsitte-
lystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste 
toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi. 
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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 terveyden-
huollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tietojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että 
sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan erillisiin asiakirjoihin. 
 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja 
viranomaismääräyksiä? 
Työntekijät sitoutuvat allekirjoituksellaan salassapitoon. Kaikilla työntekijöillä on henkilökohtaiset tun-
nukset tietojärjestelmiin. Tietoturvakoulutus vuosittain. Rakenteinen kirjaaminen käytössä. Kotihoidon 
mobiilissa kirjaamista ohjaavat otsikot. Kotisairaanhoidon kirjaukset ohjautuvat kanta arkistoon. 
 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä 
perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 
Tarpeenmukaisesti koulutukset esim. järjestelmien, lainsäädännön muuttuessa. 
Tietoturvakoulutus ja testaus vuosittain. Suoritetusta testistä toimitetaan todistus esimiehelle. 
 

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laa-
dittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä 
 
Oulunkaaren nettisivuilla 
 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Klasila Mirja p. 040 8266421 
 

 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamisesta. 
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista 
eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehit-
tämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 
Jokainen työntekijä huomioi ja ennakoi päivittäisessä arjessa mahdolliset vaarapaikat ja tilanteet toi-
mien turvallisesti ja vastuullisesti. 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

Utajärvi 19.02.2019 
Päivitetty 5.4 2019 



 

15 

Päivitetty 20.4.2020 

 

Allekirjoitus 
 
                                    

 
 Hannakaisa Leinonen, Vanhuspalvelujen esimies 
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LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK-
SIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elä-
mä, 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=Vammaisten_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_oppimiseksi.pdf 

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa 

http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-
suositukset-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-
jatietosuojaselosteet.html  

- Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: 
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/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 asiakokonai-
suudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käy-
tännössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomak-
keen 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.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
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1. Asiakkaan / POTILAAN asema ja rajoittamisen periaatteet TER-

VEYS- JA vanhuspalveluissa  

 

Tämä suunnitelma koskee terveys- ja vanhuspalveluiden asiakkaiden / potilaiden asemaa ja 

rajoittamisen periaatteita. Suunnitelma perustuu terveys- ja vanhuspalvelua ja yleisesti tervey-

den- ja sosiaalihuoltoa koskeviin lakeihin. Suunnitelmaan on koottu terveys- ja vanhuspalvelui-

den asiakkaiden / potilaiden asemaan ja oikeuksiin liittyviä keskeisiä asioita.  

Asiakkaiden ja potilaiden palvelut ja etuudet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kunnalliset pal-

velut säädetään laissa. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) säätää mm. iäkkään palvelutarpeisiin vastaamisesta, 

palvelujen saannista ja niiden laadusta. Lain tavoitteena on parantaa iäkkäiden mahdollisuutta 

saada laadukkaita palveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Asiakkaan 

itsemääräämisoikeudesta määrätään sosiaalihuoltolaissa. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa täytyy 

ottaa huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta on 

kunnioitettava kaikin tavoin. (Lähde:http://stm.fi/lainsaadanto/iakkaat-ihmiset) 

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa yksilön oikeutta määrätä omasta elämästä ja omaa elämää 

koskevien päätösten toteuttamista. Asiakkaalle on annettava riittävästi tietoja ja mahdollisuus 

osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Asiakasta koskeva asiat on ratkaistava siten, 

että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. (Lähde: http://stm.fi/sosiaalihuollon-

asiakkaan-oikeudet) 

Pakotteet ja rajoitukset merkitsevät yksilön itsemääräämisoikeuteen tai muihin perus-
oikeuksiin puuttumista. Henkilö on itsemääräävä asian suhteen, kun hän ymmärtää asian kan-
nalta erilaiset vaihtoehdot, osaa arvioida niiden mahdolliset seuraukset ja kykenee päätte-
lemään asiassa tarvittavan ratkaisun.  
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksi-
köissä asiakkaaseen / potilaaseen kohdistettavia perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä. So-
siaali- tai terveydenhuollon asiakkaana olevaan henkilöön saadaan kohdistaa pakkoa tai 
rajoittamista vain siinä määrin, kuin palveluiden järjestäminen, henkilön itsensä tai toisen 
henkilön turvallisuus sitä vaatii. Rajoittamisen käytön ohjeistus koskee sekä laitos- että avo-
hoitoa. 
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1.1 Liikkumisvapauden rajoittaminen 

 
1. Asukasta / potilasta voidaan kieltää poistumasta tietyn yksikön tiloista tai alueelta jos;  

– hän käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti vahingoittaisi it-
seään tai muita  
– jos hän käyttäytymisellään vakavasti vaikeuttaa muiden asukkaiden toimintaa 
– jos hän vakavasti vaarantaa omaa turvallisuuttaan tai vahingoittaa omaisuutta. 

 
2. Jos asukas / potilas poistuu yksikön alueelta, hänet voidaan noutaa takaisin yllämainituin 

perustein. 

 
3. Asukkaan / potilaan poistumisen estämiseksi tai hänen siirtämisekseen, voi toimintayksikön 

henkilökunta käyttää vain sellaisia tarpeellisia rajoittamiskeinoja, joita voidaan pitää 

puolustettavina. Puolustettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon asukkaan pois-

tumisestaan aiheutuva vaara hänen tai muiden terveydelle tai turvallisuudelle, käyttävissä 

olevat voimavarat sekä muut kokonaisarviointiin vaikuttavat seikat. 

 

1.2  Eriyttäminen ja sitominen rajoittamisena 

 
Eriyttäminen voi olla yksi rajoitteista. Asukas / potilas voidaan siirtää tai ohjata toiseen huonee-
seen, jos hän:  

 käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti vahingoittai-

si itseään tai muita  

 käyttäytymisellään vakavasti vaikeuttaa muiden toimintaa 

 vakavasti vaarantaa omaa turvallisuuttaan tai todennäköisesti vahingoittaa omai-

suutta. 

 
Kiinnipitäminen on mahdollista eriyttämistilanteissa ja jos se on tilanteen kannalta välttä-
mätöntä. Eriyttäminen ja kiinnipitäminen on lopetettava heti, kun se ei ole enää välttämätöntä. 
Eriyttämisaika arvioidaan aina yksilöllisesti tilanteesta riippuen.  

 
Sitomista voidaan käyttää rajoittamisen keinona, jos asukkaalla / potilaalla on ilmeinen riski 
vahingoittaa itseään heikentyneen liikuntakyvyn tai oman toimintakyvyn ymmärtämisen vuoksi. 
Sitomiseen voidaan käyttää magneettivyötä, haaravyötä tai hygieniahaalaria. Sitomisen käytös-
tä rajoitteena tulee aina olla hoitavan lääkärin arvio ja lupa ja päätös on merkittävä hoito- ja pal-
velusuunnitelmaa. Eriyttämisen ja sitomisen aikana ovat voimassa hoitotyön keskeiset periaat-
teet. 

 

1.3 Virka-avun paikalle hälyttäminen 

 
Virka-apua voidaan hälyttää paikalle, jos turvallisuutta vaarantavan henkilön rajoittaminen ei ole 
henkilöstön toimesta mahdollista. Tällaisissa tapauksissa esim. eriyttäminen tai kiinnipitämi-
nen eivät ole käytännössä mahdollisia tilanteen ratkaisukeinoja. Poliisin kanssa voidaan 



 

21 

keskustella mahdollisista tilanteista ennakkoon. 
 

1.4 Omaisuuden haltuunotto 

 
Jos asukkaalla / potilaalla on hallussaan itsensä tai muiden terveyttä tai turvallisuutta vaaran-
tavia esineitä, ne saadaan ottaa toimintayksikön haltuun. Nämä esineet luovutetaan tarvittaessa 
lähiomaiselle tai edunvalvojalle. Potilastietojärjestelmiin kirjataan, mitä omaisuut-
ta on otettu haltuun ja luovutettu lähiomaiselle/edunvalvojalle. 

 

1.5 Hätävarjelu ja pakkotila 

 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa voi tulla tilanteita, joissa henkilö äkillisesti kohdistaa toisiin väki-
valtaa, uhkaa sillä tai käyttäytyy muuten hyökkäävästi toisia kohtaan. Tällöin itsensä tai toisten 
suojelemiseksi voi syntyä peruste hätävarjeluna (rikoslaki 4 luku 4§) tapahtuvaan hyök-
käyksen torjuntaan. Hätävarjelu tarkoittaa vääryyden torjuntaa mahdollisesti rikostun-
nusmerkit täyttävin keinoin (riitapukarien erottaminen toisistaan, kiinnipitäminen jne.). Hätävar-
jelussa toimiminen, jos se on välttämätöntä, poistaa teon rangaistavuuden. Hätävarjelun liioittelu 
on kuitenkin rangaistavaa. 
 
Joskus voi syntyä vaaratilanteita, joissa joku pelastaakseen itseään tai toista pakottavasta vaaras-
ta, joutuu puuttumaan toisen koskemattomuuteen. Puuttumisella pyritään estämään suuremmaksi 
arvioidun vahingon syntyminen. Tällöin, jos vahingon estäminen muutoin olisi mahdotonta, voi 
kyse olla pakkotilasta. Pakkotilassa toimiminen voi alentaa teosta tuomittavaa rangaistusta 
tai teko voi jäädä kokonaan rankaisematta. (Koivuranta E. 2002 Perusteluja rajoituksia vai huo-
noa kohtelua, selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon pakotteista. STM, Hki) 

 

2. ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN RAJOITTAMISTA KOSKEVAT PE-

RIAATTEET OULUNKAAREN TERVEYS- JA VANHUSPALVE-

LUISSA 

 
Rajoittamisen sääntelyn tavoite on asukkaisiin / asiakkaisiin / potilaisiin kohdistuvien pak-
kotoiminen vähentäminen ja valvonta. Rajoitusta voi käyttää ainoastaan silloin, kun se 
on ammatillisesti ja eettisesti perusteltua. Toimenpiteet eivät saa ulottua pidemmälle, kuin toi-
menpiteen tavoitteen kannalta on tarpeellista. Vaihtoehtoiset toimenpiteet tulee olla tutkittu ja 
kokeiltu ennen kuin pakkotoimenpiteisiin ryhdytään. 
 
Eettisenä ohjeena haastavissa tilanteissa henkilökunta voi käyttää itsensä tai lähimmäisensä 
kuvittelemista asukkaan asemaan. Liiallisen tahdonvastaisuuden käyttöä ja hyvinvoinnin laimin-
lyömistä ei tapahdu, kun asukkaita / asiakkaita / potilaita kohdellaan, samalla tavoin kuin 
itseään toivoisi kohdeltavan. Hyvä yhteistyö lähiomaisten kanssa selkiyttää eettisten linjojen 
valintaa käytännön ongelmatilanteissa. 
 
Vanhuspalveluissa asukkaan palvelusuunnitelma tehdään yhdessä toimintayksikön, asukkaan, 
edunvalvojan tai lähiomaisen kanssa. Palvelusuunnitelmaan kirjataan kyseisen asuk-
kaan kohdalla sovitut itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevat menetelmät. Itse-
määräämisoikeuden rajoittamista koskevia menetelmiä tarkistetaan tarpeiden 
muuttuessa sekä palvelusuunnitelmaa tarkistettaessa. Hoitavan lääkärin tulee aina hyväk-
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syä rajoitusta koskevat suunnitelmat ja toimenpiteet. Terveyspalveluissa em. seikat kirjataan 
sähköiseen asiakas- ja potilastietojärjestelmään. 
 

2.1 Vastuu itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevasta suunnitelmasta 

 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevan suunnitelman päivityksestä, muutosten tiedot-
tamisesta ja tilanteiden kirjaamisesta vastaavat yksiköiden palveluesimiehet. 
 

2.2 Rajoittamissuunnitelman hyväksyminen ja tapahtuminen kirjaaminen 

 
Vanhuspalveluissa tämän kokonaissuunnitelman lisäksi jokaiselle asukkaalle tehdään henki-
lökohtainen suunnitelma rajoittamistoimenpiteistä, jonka vastuulääkäri hyväksyy. Tämä suunni-
telma liitetään asukkaan henkilökohtaiseen palvelusuunnitelmaan, jolloin sen myös asukas ja 
lähiomaiset hyväksyvät. Tilanteet, joissa itsemääräämisoikeutta joudutaan rajoittamaan, kirja-
taan aina potilastietojärjestelmään.   
Lähiomaiselle tai nimetylle asioiden hoitajalle / yhdyshenkilölle annetaan aina tieto, ei hoi-
to- ja palvelusuunnitelmaan sisältyvistä, tapahtuneista rajoittamistoimenpiteistä. Toimen-
piteitä, joita käytetään sovitusti päivittäin (esim. sängyn laitojen nostaminen) ei kirjata tietojär-
jestelmiin päivittäin, koska käytäntö on kirjattu palvelusuunnitelmaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


