
 
 

 
 

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 

 

 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi: Ajatar-Hoivapalvelut Oy 

Y-tunnus: 2819640-4 

Kunta: Harjavalta 

Kunnan nimi: Harjavalta 

Kuntayhtymän nimi: KESSOTE 

Sote-alueen nimi: KESSOTE/Satakunta 

 

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi: Ajatar-Hoivapalvelut Oy 

Katuosoite: Harjavallankatu 15 

Postinumero: 29200 Postitoimipaikka: Harjavalta 

Sijaintikunta yhteystietoineen: Harjavalta p. 0442307767 Tarja Peltonen 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä: 

Yksityiset asiakkaat, kunnat/kaupungit, hoivalaitokset, yritykset, muut palveluntuot-

tajat 

Esimies: Tarja Peltonen 

Puhelin: 0442307767 Sähköposti: tarja.peltonen@ajatarhoiva.com 

 

Toimintalupatiedot  

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista 

toimintaa harjoittavat yksiköt)  

Palvelu, johon lupa on myönnetty  

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 



 
 

 
 

Rekisteröintipäätöksen ajankohta: 16.8.2017 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat: 

Voimme ostaa alihankintana/ostopalveluna ravintovalmentajan palvelut, ryhmälii-

kuntapalvelut, fysioterapiapalvelut, tukiasuntopalvelut, lääkäripalvelut, jalkahoito-

palvelut, kampaamopalvelut, terveydenhoitajan palvelut. 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen 

palvelujen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

Alihankintana hankitut palvelut ostetaan vain luotettavilta palveluntarjoajilta ja 

heiltä vaaditaan ammattitaitoa sekä koulututusta ko. tehtävään. Toiminnanjohtaja 

vastaa operatiivisesta toiminnasta.  

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

 Kyllä  Ei 

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus? 

Ajatar-Hoivapalvelut Oy tarjoaa kotiin vietävää laadukasta ja ammatillista palvelua 

kiireettömästi ja luottamuksella. Työskentelemme ma-su välisenä aikana sovittujen 

asiakaskäyntien aikataulujen mukaisesti. Työntekijät päivystävät vuoroviikoin erik-

seen sovittuna aikana. Työntekijät ovat peruskoulutukseltaan lähihoitajia sekä kaksi 

sairaanhoitajaa. 

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja eri asiakaskunnille. Palvelut ovat 

jaoteltu seuraavasti: - ikäihmisten palvelut - mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden 

palvelut - lapsiperheiden palvelut- kotikatko – apuvälineet. 

Kotikatko on suunnattu alkoholikuntoutujille, jolloin asiakkaan vieroittaminen alko-

holista tapahtuu hänelle tutussa ja turvallisessa ympäristössä eli hänen kodissaan.  

Palveluihimme kuuluu myös laadukas laboratoriotyö kotiin tuotuna sekä tarjoamme 

henkilöstöapua sosiaali- ja terveysalan yrityksille. 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet? 

Pyrimme toteuttamaan lupaamme. *Meillä on aina aikaa juuri Sinulle* 



 
 

 
 

Tuottamamme palvelut ovat asiakkaita ja heidän omaisiaan varten suunniteltu. He 

päättävät mitä palveluja haluavat ja tarvitsevat, me toteutamme. Palvelusuhteen 

lähtökohtana ovat asiakkaan itsemääräämisoikeus ja asiakaslähtöisyys. Jokaisen asi-

akkaan kanssa tehdään palvelusopimus sekä hoito/kuntoutussuunnitelma tilanteesta 

riippuen.  

Ihmisen elämä on ainutlaatuinen ja jokaisella omanlaisensa. Tahdomme kulkea asiak-

kaan mukana ja olla hänen tukenaan, silloin kun hän sitä eniten tarvitsee. Myös 

omaiset tarvitsevat tukea ja ohjausta. Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään elämään 

omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Pyrimme tukemaan kotona asumista eri-

laisilla tuotetuilla palvelupaketeilla. 

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia 

epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä 

toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiak-

kaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskin-

hallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa 

sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja 

asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia. 

Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta 

ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden 

toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta 

epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutunei-

den haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteut-

taminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille 

omavalvonnan osa-alueille. 

Riskienhallinnan työnjako yrityksessä? 

Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä 

sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa 

siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimava-

roja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvalli-

suuskysymyksiä kohtaan. Riskienhallinta vaatii aktiivisia toimia myös muulta henki-

löstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvon-

tasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttami-

seen. 

Työnjohtaja vastaa omavalvonnan toteutumisesta ja ohjeistamisesta, työntekijä ta-

solla. Hän voi myös määrätä erillisen henkilön tähän tehtävään, joka raportoi 



 
 

 
 

omavalvonnan toimivuudesta ja ajantasaisuudesta hänelle. Omavalvonta kansiota ja 

henkilökunnan turvallisuus- ja riskienhallinta tietoa pidetään yllä tarvittaessa koulu-

tuksilla sekä säännöllisillä henkilöstö palavereilla. 

Riskienhallinnan prosessi on käytännössä omavalvonnan toimeenpanon prosessi, 

jossa riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 

Riskien tunnistaminen 

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatu-

poikkeamat ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvolli-

suus? 

Ajatar-Hoivapalvelujen tarjoamat eri palvelut tuotetaan asiakkaiden kotona. Koska 

työpaikka on asiakkaan koti, täytyy työntekijän kunnioittaa sitä ja toimia sen mu-

kaan. Työntekijän tulee huomioida kuitenkin esim. ikäihmisen kotona huomioitavat 

mahdolliset riskitekijät. Näitä ovat esim. sähkölaitteiden turvallisuus, vesihanojen 

sulkemiset, kynnykset, matot jne. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan kotona voi 

olla riskitekijöinä esim. päihtynyt asiakas, joka voi olla samanaikaisesti väkivaltai-

nen. Silloin ei tarvitse mennä käynnille ollenkaan, mutta toimintakäsikirjassa löytyy 

ohjeet tällaisiin tilanteisiin. 

Henkilökunta ohjeistetaan raportoimaan toiminnanjohtajalle havaitsemistaan epä-

kohdista, laatupoikkeamista ja erilaisista riskitekijöistä. Hoitotyönpoikkeamat arkis-

toidaan ja toimitetaan tarvittaessa eteenpäin. Yhteisissä palavereissa esimies käy 

myös läpi kyseisiä asioita. Kiireellisissä tilanteissa toiminnanjohtaja raportoi alaisiaan 

ja antaa heille tarvittavat toimintaohjeet. 

Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja 

riski? 

Asiakkaat ja omaiset raportoivat suullisesti tai kirjallisesti havaitsemansa epäkohdat, 

laatupoikkeamat ja riskit. Näiden pohjalta pyritään parantamaan laatua sekä löytä-

mään epäkohdille ratkaisuja sekä vähentämään riskejä. 

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne doku-

mentoidaan? 

Henkilökunta ohjeistetaan raportoimaan toiminnan johtajalle havaitsemistaan haitta-

tapahtumista ja läheltä piti tilanteista. Työntekijän tulee tehdä läheltä piti- tilan-

teesta kirjallinen raportti. Yhteisissä työpaikkapalavereissa käydään myös läpi kysei-

siä asioita. Kiireellisissä tilanteissa toiminnanjohtaja raportoi alaisiaan ja antaa heille 

tarvittavat toimintaohjeet. 



 
 

 
 

Korjaavat toimenpiteet 

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

Tarjoamissamme palveluissa on kaikissa omanlaisensa riskitekijät nimenomaan asiak-

kaiden kotona. Kaikkia riskejä ei pysty kerralla kartoittamaan, koska aina voi tulla 

yllättävä tilanne missä tahansa asiakaskäynnillä. Kuitenkin riskien tunnistaminen ja 

niiden dokumentoinnit tulee liittää laadunvalvonta ja toimintakäsikirjan ohjeistuksiin 

ennen palveluiden tuottamisen aloittamista. Jokainen työntekijä on ilmoitusvelvolli-

nen esimiehelle sekä muille työntekijöille, mikäli havaitsee selkeitä epäkohtia, laatu-

poikkeamia tai riskejä. Työn laatuun, haittatapahtumiin ja läheltä piti- tilanteisiin 

pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi ja säännöllisillä yhteisillä henkilökunnan 

palavereilla sekä esim. perustamalla kehittämis/laaturyhmä juuri näitä asioita var-

ten. 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedote-

taan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Yhteisissä palavereissa sekä sähköpostin kautta. Tarvittavat kirjaukset muutoksineen 

dokumentoidaan omavalvontakansioon ja toimintakäsikirjaan. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Tarja Peltonen ja muu henkilöstö 

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Tarja Peltonen, toiminnasta vastaava johtaja, tarja.peltonen@ajatarhoiva.com, 

p.0442307767 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

Omavalvontasuunnitelmaa käydään läpi säännöllisesti ja tarkastellaan sen toteutu-

mista ja päivityksen tarvetta. Koko suunnitelman päivitys tehdään vähintään kerran 

vuodessa. Jokainen työntekijä on velvollinen päivittämään oman mahdollisen vastuu-

alueensa sekä ilmoittamaan puutteista ja havainnoista työryhmälle sekä toiminnan-

johtajalle. 
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Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Yrityksen internetsivuilla sekä toimistossa laatukäsikirjakansiossa ja perehdytyskan-

siossa. 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Asiakassuhteen alussa teemme palvelu- ja kuntoutustarpeen arviointikäynnin asiak-

kaan luokse. 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen ar-

viointiin? 

Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja sen tavoitteet 

ovat asiakaslähtöisiä. Palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa tehdessä asiakkaan lähei-

sillä on mahdollisuus olla mukana, asiakkaan suostumuksella. Asioista kuitenkin 

voimme keskustella myöhemminkin asiakkaan luvalla. Näin omainen voi osallistua 

asiakkaan hoitoon ja ilmaista omia huomioitaan palvelujen edetessä. 

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seu-

rataan?  

Hoito- palvelu- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti 

omaisten kanssa kirjallisesti. Suunnitelman toteutumista seurataan asiakkaan kanssa 

yhdessä jokaisella käynnillä keskustellen ja visuaalisesti arvioiden. 

Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asia-

kaan näkemys tulee kuulluksi?  

Kerrotaan asiakkaalle rehellisesti ja palveluntarve huomioiden erivaihtoehdoista, 

otetaan asiakas mukaan hoidonsuunnitteluun ja kuunnellaan asiakkaan toiveita. 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja 

toimii sen mukaisesti? 

Pyrimme pitämään asiakkaalla samat tietyt hoitajat joka kerta. Ellei tämä aina to-

teudu niin työntekijän on perehdyttävä suunnitelmaan ennen asiakkaan luo menoa. 

Potilasjärjestelmästä on käytössämme myös mobiiliversio, joka on oltava aina mu-

kana. 

 



 
 

 
 

 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten 

yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yk-

silölliseen ja omannäköiseen elämään? 

Kunnioitamme asiakkaiden itsemääräämisoikeutta tyytymällä ratkaisuihin ja valintoi-

hin, joita he itsenäisesti tekevät. Tuemme ja kannustamme heitä itsenäisessä arjessa 

ja elämässä eteenpäin. Haluamme tarjota asiakkaille monipuolisia tuki vaihtoehtoja 

esim. arjen hallintaan, mutta he tekevät päätökset. 

 

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, 

ja palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. 

Lastensuojelua, kehitysvamma- ja päihdepalveluja lukuun ottamatta laissa ei ole sään-

nöksiä asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. Sosiaalihuollossa itsemäärää-

misoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden 

terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpi-

teistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava 

lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kun-

nioittaen. Asiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelmaan kirjataan itsemäärää-

misoikeuden rajoittamisen käytännöistä ja välineistä. 

Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asia-

kasta hoitavan lääkärin että omaisten ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan 

hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös asia-

kasasiakirjoihin. 

Lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lasten-

suojelulain (417/2007) 11 Luvussa samoin kuin kehitysvammaisten erityishuollosta anne-

tussa lain (519/1977) 3a luvussa on säädetty kehitysvammaisiin henkilöihin kohdistetta-

vista rajoitustoimenpiteistä. Vanhuspalveluissa ei ole erityisiä säännöksiä rajoittamistoi-

menpiteistä. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 3a luvussa on säännökset 

erityishuollossa olevien asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitus-

toimenpiteiden käytöstä. 

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksi-

kössä on sovittu ja ohjeistettu? 

 

 



 
 

 
 

Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään? 

Meillä ei käytössä rajoittavia välineitä. 

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-

lista kohtelua havaitaan?  Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä 

kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaarati-

lanne? 

Asiakkaan kanssa tehdään hoitosuhteen alussa kirjallinen palvelusopimus, jossa si-

toudutaan yhteiseen hoitosuhteeseen. Mikäli asiakas kokee hänellä olevan huo-

mautettavaa hoidostaan niin ensisijainen menettely selvityksen suhteen on asiak-

kaan kanssa keskustelu. Keskustelu sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet kirjataan asi-

akkaan tietoihin asiakastietojärjestelmään. Työntekijä ilmoittaa asiasta myös esimie-

helleen, joka jatkaa asian selvittelyä tarvittaessa. Asiakas voidaan ohjata olemaan 

yhteydessä potilasasiamieheen. Asiakas voi tehdä myös muistutuksen kirjallisena. 

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittä-

misessä 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omaval-

vonnan kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

Hoitosuhteen aikana asiakkailta ja hänen läheisiltään kysytään palautetta Ajatar-Hoi-

vapalvelujen kokonaisvaltaisesta palvelusta ja sen laadusta. Hoitosuhteen ollessa voi-

massa, suulliset keskustelut ja kehittämisehdotukset saa kertoa aina tarvittaessa. 

Myös anonyymisti saa laittaa palautetta kirjeitse. Palautteet julkaistaan nettisivuilla 

palautekanavalla. 

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Asiakaspalautteet luetaan ja käydään läpi huolellisesti hoitotiimin kanssa. Toimintaa 

pyritään kehittämään resurssien mukaan asiakkaita kuunnellen. Haluamme myös vas-

tata asiakkaiden kysymyksiin ja palautteisiin. 

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohte-

luun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yk-

sityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset teh-

dään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saa-

maansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksi-

kön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa 



 
 

 
 

myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on 

käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. 

Muistutuksen vastaanottaja: Tarja Peltonen, toiminnanjohtaja tai kyseisen kunnan so-

siaalihuollon johtava viranhaltija. 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista: 

Sosiaaliasiamies Jari Mäkinen puh. 044 707 9132 arkisin klo 8.00 - 16.00. jari.maki-

nen@satasairaala.fi 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista: 

https://www.kkv.fi/yhteystiedot/yksikoittain/kuluttajaneuvonta/ 

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsi-

tellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Nämä käsitellään perin pohjin yhteispalaverissa ja niiden pohjalta muutamme ja/tai 

kehitämme tarvittaessa toimintatapojamme. 

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle: Neljä (4) viikkoa 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäi-

seen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. 

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista 

toimintakykyä sekä osallisuutta? 

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään henkilökohtainen kuntoutus- palvelu tai hoito-

suunnitelma. Suunnitelmassa käydään läpi ihminen psyko-fyysis- sosiaalisena koko-

naisuutena. Suunnitelmassa kartoitetaan asiakkaan voimavarat ja tuen tarpeet aina 

asiakaslähtöisesti. 

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

Sovitun hoito/palvelusuunnitelman mukaisesti. 

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien ta-

voitteiden toteutumista seurataan? 

Säännöllisillä välitavoitteilla, jotka tulevat näkyviin yhdessä laaditussa hoito- tai kun-

toutussuunnitelmassa. 

 



 
 

 
 

Ravitsemus 

Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty? 

Asiakkaat huolehtivat pääasiassa itse ruokailujensa järjestämisestä, ellei toisin so-

vita. 

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? 

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa, jos tarve. 

Miten asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa seura-

taan? 

Asiakkaan kanssa laaditussa hoito,- palvelu- tai kuntoutussuunnitelmassa käydään 

läpi myös ravitsemukseen liittyvät asiat. Mikäli kyseessä on esim. ikäihminen joka 

vaatii säännöllistä nesteen saannin tarkkailua otetaan käyttöön nestelista, jota täyte-

tään ohjeiden mukaisesti. 

 

Hygieniakäytännöt 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden 

tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden 

hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 

Päivittäinen työskentely tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaiden omissa kodeissa. Työn-

tekijöillä on mukana käsidesi sekä hanskat. Työntekijä ei mene itse sairaana asiakas 

käynnille. Työyksikössä on laadittu erilliset hygienia ohjeet, jossa käydään läpi toi-

menpiteet ja menetelmät tarttuvien tautien osalta. Hygieniakäytännöistä suositel-

laan laadittavaksi yksikön oma ohje. Noudatamme myös viranomaismääräyksiä. 

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta sekä säilytetään aseptinen työote. Henkilö-

kunta ei kipeänä töissä. 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Laitoshuoltaja siistii toimiston viikoittain sekä henkilökunta omalta osaltaan pitää 

toimipaikan ja varusteet siisteinä. Asiakkaan kodeissa pääasiassa asiakkaat itse huo-

lehtivat siivouksesta ja pyykkihuollosta, ellei toisin sovita. 

Miten henkilökunta on koulutettu/perehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykkihuollon 

toteuttamiseen ohjeiden ja standardien mukaisesti? 

Laitoshuoltaja on puhtausalan ammattilainen, jolta voi kysyä myös neuvoa ja opas-

tusta puhtaanapitoon. 

 



 
 

 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimin-

taohjeet asiakkaiden suun terveydenhoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoi-

don järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen 

varalta. 

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sai-

raanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Mikäli asiakkaalla avohoidon kotikäynnillä ilmenee tarvetta hammashoitoon, kiireet-

tömään tai kiireelliseen sairaanhoitoon, ohjataan hänet toimimaan asian vaativalla 

tavalla. Mikäli hän ei itse kykene toimimaan, toimii Ajatar-Hoivapalvelun työntekijä 

hänen puolestaan, esim. soittamalla 112. Kuolemantapauksen sattuessa on toiminta-

käsikirjassa erilliset toimintaohjeet kyseisiä tilanteita varten. 

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Sovituilla kotikäynneillä hoitaja on vastuussa kartoittamaan asiakkaan yleistilan ja 

tekemään sovitut terveysmittaukset ja toiminnot, jotka palvelu- ja hoito/kuntoutus-

suunnitelma vaatii. 

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Asiakkaan terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa työhön koulutettu työvuorossa oleva 

hoitaja, päävastuussa sairaanhoitaja sekä toiminnanjohtaja. 

 

Lääkehoito 

Yksikön lääkehoito perustuu yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, jota päivite-

tään säännöllisesti. Lääkehoitosuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämistä. Turvalli-

nen lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaat-

teet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka yksikön ja lääkehoi-

don toteuttamiseen osallistuvan työntekijän on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä 

yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä. Oppaan mukaan palveluntuotta-

jan on nimettävä yksikölle lääkehoidon vastuuhenkilö. 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa, mutta aina kun muu-

toksia tulee. Lääkehoitosuunnitelmaa toteutetaan/seurataan päivittäisissä toimin-

noissa. 

 

 

 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence


 
 

 
 

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Lääkehoidon toteutumisesta on vastuussa jokainen hoitaja työvuoronsa aikana. Lää-

kehoidon päävastuussa on vastaava sairaanhoitaja sekä toiminnanjohtaja ja toimin-

nasta vastaava lääkäri. 

Monialainen yhteistyö 

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiak-

kaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Myös las-

tensuojelun asiakas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai 

varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kan-

nalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteis-

työtä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 41 §:ssä säädetään monialaisesta yhteistyöstä asiakkaan 

tarpeenmukaisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi.  

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty? 

Yhteistyö muiden palveluntuottajien kanssa riippuu palvelusta ja siitä mitä tuote-

taan. Esim. kotikatko- palvelua tuotettaessa yhteistyötä tehdään lähettävän tahon 

esim. työterveyshuollon kanssa. Hoitava lääkäri antaa konsultaatio apua sekä vastaa 

lääkityshoidosta. Lapsiperheessä työskennellessä kunnan sosiaalitoimen työntekijät 

tapaavat Ajattaren työntekijää esim. yhteisissä palavereissa, mikäli he ovat palvelun 

perheelle ostaneet. Alihankintana hankitut palvelut ostetaan vain luotettavilta palve-

luntarjoajilta ja heiltä vaaditaan ammattitaitoa sekä koulututusta ko. tehtävään. Toi-

minnanjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta. 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsää-

dännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden 

turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. 

Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuu-

desta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset 

asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja 

ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakas-

turvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvol-

lisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain 

mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huo-

lehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kal-

toinkohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 



 
 

 
 

Osana asiakasturvallisuuden varmistamista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan 

toimintayksikön on tullut tehdä terveydensuojelulain nojalla annetun asetuksen 

(1280/1994) 4 §:n mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yh-

teistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden 

kanssa? 

Tuottamamme sosiaalipalvelut annetaan asiakkaiden kodeissa. Sovituilla käynneil-

lämme asiakkaiden kodeissa teemme havaintoja myös asiakasturvallisuuteen liittyen. 

Mikäli huomioimme asiakkaan turvallisuuden vaarantuvan tai vaarantuneen ilmoi-

tamme asiasta esim. hänen läheiselleen, hänen suostumuksellaan. Asiakas, jolla ei 

ole omaisia, mutta on kuitenkin kykenemätön huolehtimaan itsestään edes kotihoi-

don turvin on, mielestämme riski itselleen ja mahdollisille naapureille, joten tällöin 

ilmoitamme asiasta sopivaksi katsomallemme viranomaiselle. Jos asiakas on selkeästi 

esim. edunvalvojan tarpeessa raha-asioiden puolesta, teemme ilmoituksen asiasta 

tarvittaessa maistraattiin. 

Henkilöstö 

 Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

1 toiminnanjohtaja/lähihoitaja 

9 lähihoitajaa 

1 hoiva-avustaja/laitoshuoltaja 

1 terveydenhuollon sihteeri/sairaanhoitaja 

2 sairaanhoitaja 

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Hoitotyössä vaaditaan vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Ammatti-

nimikkeen oikeellisuus varmistetaan. Rikostaustaote vaaditaan lasten kanssa työs-

kentelevältä henkilöltä. Mielellään tehtävän mukainen osaamisalaopinto suoritettu. 

MT/päihdetyöhön vain alan työkokemuksen omaava henkilö. Työntekijältä vaaditaan 

lain mukaiset voimassa olevat rokotteet. 

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Tarpeeksi sijaistyövoimaa tarpeen sen vaatiessa. Huolehditaan myös työntekijöiden 

työhyvinvoinnista riittävästi. 

 

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että 

lähiesimiestyöhön riittävästi aikaa? 



 
 

 
 

Työnsuunnittelu on tärkeässä osassa tässä. 

 

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilös-

tön määrä? 

Tarvittaessa katsotaan palvelutarpeen määrät. 

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Mielenterveys- ja päihdetyöhön ei palkata vasta valmistuneita  työntekijöitä työn 

vaativuuden takia. 

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa 

työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 

Lasten- ja nuorten kanssa työskenteleviltä vaaditaan rikosrekisteriote. 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja 

omavalvonnan toteuttamiseen.  

Uudet työntekijät perehdytetään työtehtävästä riippuen tarpeen mukaan. Lisäksi 

työntekijää ohjataan tutustumaan toimintakäsikirjaan ja muihin tarvittaviin tietoihin 

työpäivien ohella. Opiskelijaa perehdytetään koko opiskelun ajan. Kaikki toimin-

tamme on tiukan salassapitovelvollisuuden alaista työskentelyä, jonka rikkomisesta 

seuraa vakava rangaistus. Vaitiolovelvollisuudesta on laadittu kirjallinen sopimus, 

joka allekirjoitetaan ennen työn aloittamista. Tietosuoja -asioihin perehdytyksen pi-

tää tietosuojavastaava. Vain toiminnanjohtajalla sekä terveydenhuollon sihteerillä on 

lupa antaa tunnukset asiakasrekisterin käyttöön. Työntekijöitä ja opiskelijoita kan-

nustetaan myös kyselemään oma-aloitteisesti työhön liittyvistä asioista ja toimintata-

voista. 

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Työnantaja ja työntekijät yhdessä seuraavat alan täydennyskoulutus tarjontaa ja 

kouluttautuvat asiakkaiden palvelun tarpeiden edistämiseksi. Päätöksen koulutuksen 

tarpeellisuudesta tekee toiminnanjohtaja ja kustannukset kaksi kertaa vuodessa ta-

pahtuvaan koulutukseen maksaa työnantaja. 

 



 
 

 
 

 

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkoh-

dista tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tie-

dot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso luku 

3 Riskienhallinta). 

Jokaisen työntekijän on velvollista ilmoittaa epäkohdista liittyen asiakkaan hoi-

toon/palveluun. Asiakkaasta, joka on ikäihminen, työntekijällä on myös velvollisuus 

tehdä huoli-ilmoitus, jos työntekijä kokee sen tarpeelliseksi. Muut ilmoitukset käsi-

tellään yhteisissä palavereissa, jos epäkohdat liittyvät oman työnantajan palveluihin. 

  

Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 

Tarjoamamme sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelut annetaan asiakkaiden kodeissa.  

 

Teknologiset ratkaisut 

Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkai-

suja yksiköllä on käytössään? 

 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimi-

vuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 

Testaamme niiden toimivuutta käytännössä. 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

Jyrki Haapio, turvapuhelinvastaava, p. 0442414703, Tarja Peltonen, toiminnanjoh-

taja, p. 0442307767, Aki Haapio, turvapuhelinpäivystäjä, p.0503722889. 

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laittei-

den hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 



 
 

 
 

Mikäli asiakas tarvitsee apuvälineekseen esim. rollaattorin, ohjataan hänet sen pal-

velun piiriin, josta asiaa hoidetaan. Kunnan terveyskeskuksen apuvälinelainaamosta 

lainataan tarvittava väline, josta tehdään lainasopimus asiakkaan ja apuvälinelainaa-

mon kesken. Käyttöön ohjaa esim. kunnan fysioterapeutti. Välinelainaamosta anne-

taan tarvittavat ohjeet lainaamisen ajalle. 

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukai-

set vaaratilanneilmoitukset? 

Jokainen työntekijä tekee heti ilmoituksen vähintään toiminnanjohtajalle/esimie-

helle, jos havaitsee laitteissa epämääräisyyksiä tai vikoja.  

 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Tarja Peltonen, toiminnanjohtaja, p.0442307767 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolli-

seen henkilöön liittyviä tietoja. Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluon-

teisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Terveyttä koskevat tiedot kuuluvat erityisiin 

henkilötietoryhmiin ja niiden käsittely on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Hyvältä 

tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn ajalta asiakas-

työn kirjaamisesta alkaen arkistointiin ja tietojen hävittämiseen saakka. Käytännössä so-

siaalihuollon toiminnassa asiakasta koskevien henkilötietojen käsittelyssä muodostuu 

lainsäädännössä tarkoitettu henkilörekisteri. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi on käytössä kansallinen 

tietosuojalaki (1050/2018), joka täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetusta. Henkilötie-

tojen käsittelyyn vaikuttaa myös toimialakohtainen lainsäädäntö. 

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrit-

telee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojen käsittelijällä tar-

koitetaan esimerkiksi yksikköä/palvelua, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän 

lukuun. Rekisterinpitäjän tulee ohjeistaa mm. alaisuudessaan toimivat henkilöt, joilla on 

pääsy tietoihin (tietosuoja-asetus 29 artikla). 

Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaat-

teista. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvon-

taviranomaiselle ja rekisteröidyille. Rekisteröidyn oikeuksista säädetään asetuksen 3 lu-

vussa, joka sisältää myös rekisteröidyn informointia koskevat säännöt. Tietosuojavaltuu-

tetun toimiston verkkosivuilta löytyy kattavasti ohjeita henkilötietojen asianmukaisesta 

käsittelystä. 

https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://tietosuoja.fi/etusivu
https://tietosuoja.fi/etusivu


 
 

 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon yksi-

köille viranomaismääräyksen (2/2015) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säh-

köisestä käsittelystä annetun lain 19h §:ssä säädetystä tietojärjestelmien käytölle ase-

tettujen vaatimusten omavalvonnasta. Tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma on 

erillinen asiakirja, jota ei ole säädetty julkisesti nähtävänä pidettäväksi, mutta on osa 

yksikön omavalvonnan kokonaisuutta.  

Asiakastyön kirjaaminen 

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Kirjaamisvelvoite alkaa, 

kun sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon 

tarpeesta tai kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaalipalvelua sopimuk-

sen perusteella. Kirjaamisvelvoitteesta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakasasiakir-

joista (254/2015) 4 §:ssä. Yksittäisen asiakkaan asiakastietojen kirjaaminen on jokaisen 

ammattihenkilön vastuulla ja edellyttää ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot kussa-

kin tapauksessa ovat olennaisia ja riittäviä. Jatkossa kirjaamista ohjataan yhä vahvem-

min asiakirjarakenteiden avulla, joista THL tulee vuoden 2020 aikana antamaan asiaa 

koskevan määräyksen. Lain 3 luvussa säädetään asiakasasiakirjoihin kirjattavista perus-

tiedoista. 

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

Uusi työntekijä/opiskelija saa heti työn alussa perehdytysjakson, jonka aikana myös 

käydään asiakastyön kirjaaminen läpi. 

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukai-

sesti? 

Jokaisella työntekijällä on asiakastietojärjestelmästä mobiilisovellus työpuhelimis-

saan, jonne viipymättä asiakastyön suoritettuaan, jokainen kirjaa käynnin. Tähän 

käydään perehdytystä sekä aika-ajoin keskustellaan ja muistutellaan asiasta.  

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyk-

siä? 

Asiakastietojärjestelmään saa tunnukset vain toiminnanjohtajan luvalla ja on annettu 

tarvittava perehdytys asiaan. 

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tieto-

turvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Yrityksen tietosuojavastaava pitää huolta täydennyskoulutuksista ja perehdyttää ja 

pitää ajan tasalla muun henkilöstön yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Uudet ohjeis-

tukset kirjataan omavalvontasuunnitelmaan sekä toimintakäsikirjaan. 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Maria Pöllänen, toimistosihteeri/lähihoitaja, p. 0505344562 

https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e


 
 

 
 

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä XX Ei  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

Palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja kehittämiseksi peruste-

taan kehittämisryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan ja edistämään 

tarjottavien palveluiden kokonaisuutta. Kehittämisryhmän tehtävänä on päivittää 

voimassa olevat ohjeistukset ja dokumentit sekä huolehtia tarvittavat esim. laiteuu-

distukset tms. ajan tasalle. Esille tulleisiin epäkohta yms. ilmoituksiin vastataan sovi-

tun määräajan sisällä kertoen päätetyistä korjaavista toimenpiteistä asioiden hy-

väksi. 

 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys: Harjavalta 30.9.2022 

Allekirjoitus  


