
 
 

1 
 

 

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Terapiapalvelut 

Haapajärvi  

 

SISÄLTÖ 
 

LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE ..................................................................... 2 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT ................................................... 2 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET ..................................... 3 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO ............................................................... 4 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN ................................................. 7 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET .............................................................. 8 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA ........................................................ 12 

7 ASIAKASTURVALLISUUS ........................................................................ 13 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN ............................. 17 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA ............................................... 19 

   10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURAAMINEN …………………………………………………………21 

 

  



 
 

2 
 

LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 

Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimi-

sessa. Se on laadittu Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti, joka tuli voimaan 

1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet ja jokainen toi-

mintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat 

palvelun käytännössä. Erilliseen ohjeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asi-

oita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä siinä olevat 

ohjaavat tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma 

logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunni-

telma. 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksiköiden lisäksi sosiaalihuollon tukipalve-

luille ja sosiaalityön palveluille, kuten lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyvien pal-

velut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. 

 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne                        Y-tunnus 2265414-2 

Kunta   

Kunnan nimi Haapajärvi  

Kuntayhtymän nimi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne     

Sote-alueen nimi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Hyvinvointipalvelut/ mielenterveys- ja päihdepalvelut  

Katuosoite Männistönkatu 6                   

Postinumero 85800   Postitoimipaikka Haapajärvi   

Sijaintikunta yhteystietoineen Haapajärven tk, Männistönkatu 85800 Haapajärvi 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan;  

Mielenterveysasiakkaat ja päihdeasiakkaat 

Esimies Johanna Ollikainen 

Puhelin 0406280112 Sähköposti johanna.ollikainen@selanne.net 

 

https://www.valvira.fi/-/maarays-1-2014-yksityisten-sosiaalipalvelujen-ja-julkisten-vanhuspalveluiden-omavalvontasuunnitelmasta
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 

Toiminta-ajatus 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarkoituksena on turvata asiakkaiden sosiaalista ja ai-

neellista hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänhallintaa. Asiakkaat ovat mielenterveys- 

ja päihdepalvelujen asiakkaita ja siten sosiaalihuoltolain mukaista erityistä tukea tarvit-

sevia henkilöitä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstön työtehtäviin vaikuttavat 

terveydenhuoltolain alaiset sekä sosiaalihuoltolainalaiset palvelut. Tehtävänä on tuottaa 

asiakkaille asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti laadukkaat mielenterveys- ja päihdepalvelut. 

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

 

PPKY Selänteen yksiköt ovat sitoutuneet organisaation yhteisiin arvoihin: 

• Oikeudenmukaisuus  

• Asiakaslähtöisyys 

• Inhimillisyys  

• Vaikuttavuus   

 

Sosiaalihuollon palveluiden tulee toteuttaa sosiaalihuollon lainsäädännön keskeisiä peri-

aatteita. Palveluiden tulee edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, 

vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein tarpeen-

mukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toi-

menpiteet, edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja koh-

teluun sosiaalihuollossa. 

Arvot liittyvät läheisesti myös työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja 

myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. 

Arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien asettamiseen 

ja keinoihin saavuttaa ne. Toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön/palvelun tavoitteita ja 

asiakkaan asemaa yksikössä/palvelussa. Toimintaperiaatteita voivat olla esimerkiksi yksi-

löllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toiminta-

periaatteet muodostavat toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. 

asiakkaan ja omaisten kohtaamisessa.  

Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet ovat osa omavalvontasuunnitelmaa ohja-

ten omavalvonnan toimeenpanoa. 

 

https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf
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3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

 

RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien riskien tunnistaminen on omavalvontasuun-

nitelman ja omavalvonnan toimeenpanon lähtökohta. Ilman epäkohtien tunnistamista ei 

asiakas- ja potilasturvallisuusriskejä voi ennalta ehkäistä eikä toteutuneisiin epäkohtiin 

puuttua suunnitelmallisesti. Omavalvonta perustuu riskienhallintaan, jossa palveluun liit-

tyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtien uhkia tulee arvioida monipuolisesti asiakkaan saa-

man palvelun näkökulmasta.  

Riskit voivat aiheutua esimerkiksi riittämättömästä henkilöstömitoituksesta tai toiminta-

kulttuurista, jossa avointa turvallisuuskulttuuria ei tueta riittävästi. Riskejä voi aiheutua 

fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet) ja toimintatavoista 

kuten esimerkiksi perusteeton asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tai asiak-

kaiden keskinäisestä käyttäytymisestä. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. 

Riskienhallinnan 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. 

 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne 

kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutu-

minen on vaarassa. Riskienhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien 

ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtu-

mien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Esimiehen vas-

tuulla on henkilöstön riittävä perehdytys erityisesti toiminnassa asiakas- ja potilasturval-

lisuuteen kohdistuviin riskeihin. 

 

Riskienhallinnan työnjako 

Johdon ja esimiesten tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestä-

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

siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 

Esimiehillä on päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvalli-

suuskysymysten käsittelylle. Riskienhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. 

Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman 

laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  

Riskienhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henki-

lökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72811
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turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien 

asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

Riskienhallinnan prosessi on käytännössä omavalvonnan toimeenpanon prosessi, jossa 

riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

• Yksikön turvallisuusohjeet, pelastussuunnitelmat ja poistumisturvallisuusselvitys 

• PPKY selänteen valmiussuunnitelma 

• Työsuojelun toimintaohjelma 

• Lääkehoitosuunnitelma 

• Työterveyshuollon työpaikkaselvitys 

• Perehdytyssuunnitelmat 

• Haipro- järjestelmä, jonka kautta henkilöstö voi ilmoittaa asiakasturvallisuusilmoi-

tukset, työturvallisuusilmoitukset 

• Sosiaalihuollon henkilöstön ilmoitusvelvollisuus- toimintaohje 

• Epäasiallisen käyttäytymiseen puuttumisen- ohje 

• puheeksi oton, varhaisen puuttumisenmallin mukainen ohjeistus 

 

Riskien tunnistaminen 

Riskienhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet 

tunnistetaan. 

Olennaista on esimiehen, henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuteen liittyvien huomioiden 

kirjaaminen ja yhteinen käsittelymenettely työyhteisössä, joka perustuu avoimuuteen ja 

aktiivisuuteen. Ennakoivaan työotteeseen kiinnitetään huomiota asiakastyössä mm. ta-

paamalla riskihenkilöitä työparityöskentelyn avulla.  

Yksiköissä noudatetaan laadittuja ja ajantasaisia ohjeistuksia, ohjeistuksia kerrataan 

säännöllisesti työyhteisöpalavereissa. 

Toimintayksiköissä on voimassa oleva palo- ja pelastussuunnitelma. Palotarkastukset teh-

dään säännöllisesti yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa. 

Henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus. Yksikössä on tietoturvajätteelle omat erilliset 

tuhoamispisteet. Henkilöstö on suorittanut Navisec- tietoturvakoulutuksen.  

PPKY Selänteellä on toimintamalli riskien tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Tur-

vallinen työskentely varmistetaan kaikissa tilanteissa. Noudatetaan viranomaisten ohjeita 

ja määräyksiä. uudet työntekijät perehdytetään PPKY Selänteen toimintaohjeisiin ja toi-

mintamalleihin.  

Henkilö, joka havaitsee vaaran, epäkohdan, riskin tai vian ilmoittaa siitä omalle esimie-

helleen, tämän sijaiselle tai tarvittaessa palvelupäällikölle tai –johtajalle. Asian 
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korjaamiseksi on ryhdyttävä viipymättä. Sisäilmaongelmissa toimitaan PPKY Selänteen si-

säilmatoimintamallin mukaisesti.  

 

Sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolain (130/2014§ 48, §49) velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoit-

tamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epä-

kohtia tai epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteutumisessa Ilmoituksen vastaan-

ottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta PPKY Selänteen sosiaalihuollon johtavalle viran-

haltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.  

Työntekijä täyttää lomakkeen, jolla hän ilmoittaa asiakkaan epäasiallisesta kohtelusta tai 

sen uhasta. Lomake toimitetaan oman yksikön esimiehelle ja yksikön esimies toimittaa 

sen kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.  Lomakkeen täyttää se työntekijä, 

joka havaitsee asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan.  

Henkilökunta ilmoittaa havaitsemistaan riskeistä lähiesimiehelle. Laatupoikkeama, uhka, 

vaaratilanne, työtapaturma, riski sekä läheltä piti- tilanteet dokumentoidaan Haipro- oh-

jelmassa.  Työympäristön riskejä voidaan arvioida kerätyn tiedon perusteella.  

 

 

Asiakkaiden ja omaisten havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riski 

Asiakkaat ja omaiset voivat tehdä ilmoituksen vaaratapahtumasta kirjallisesti. Hoitovir-

heiden osalta muistutus ja kantelumenettelyyn apua saa sosiaali- ja potilasasiamieheltä. 

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluun on tyytymättömällä asiakkaalla lain 

mukaan oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosi-

aalihuollon johtavalle viranhaltijalle. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista 23§). 

Asiakkaalla on myös lain mukaisesti oikeus tehdä oikaisuvaatimus viranhaltijan tekemästä 

päätöksestä (hallintolaki 7a luku) 

Muistutuksen ja oikaisuvaatimuksen vastaanottaja: 

PPKY Selänne 

Hyvinvointipalvelujohtaja 

Minna Malila 

Kirkkokatu 2 

85800 Haapajärvi 
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Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

 

Esimies käy läpi läheltä piti- ja haittatapahtumat yhteisissä tiimipalavereissa. Isommat 

tapahtumat menevät tiedoksi ylemmälle johdolle. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu 

tarvittaessa keskustelu asiakkaan/omaisen kanssa. Vakavissa, korvattavia seuraamuksia 

aiheutuneissa haittatapahtumissa, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemi-

sesta. Henkilökunta raportoi haittatapahtumista tai läheltä piti tapahtumista asianmukai-

sesti Haipro- järjestelmän kautta. Tapahtumista ja tilanteista järjestetään tarvittaessa 

purkukeskustelu ja jälkihuolto. Toiminnassa käytetään varhaisen puuttumisen mallia. 

Mikäli esimies on havainnut tai hänen tietoonsa on tullut epäasiallista kohtelua, on hänen 

puututtava siihen välittömästi keskustellen asianosaisen kanssa. Tarvittaessa esimies tu-

kee työntekijöitä, mikäli epäkohta kohdistuu työntekijöihin. 

 

Korjaavat toimenpiteet 

Laatupoikkeamien, epäkohtien ja läheltä piti -tilanteiden sekä haittatapahtumien varalle 

määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Täl-

laisia toimenpiteitä ovat muun muassa tapahtumien syiden selvittäminen ja niihin perus-

tuen menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä 

tehdään kirjaukset omavalvonnan seuranta-asiakirjaan.  

 

Korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

Työkäytäntöihin ja ohjeisiin tehdään tarvittavat muutokset. Tarvittaessa esimies on yh-

teydessä muihin uhka- ja vaaratilanteissa läsnä olleisiin osapuoliin.  Työyhteisöissä käy-

dään yhteisissä palavereissa läpi Haipro-ilmoituksia ja käydään keskustelu mahdollisista 

lisätoimenpiteistä riskien ennaltaehkäisemiseksi. Muutokset suunnitellaan ja tehdään niin 

pitkälle kuin mahdollista yhdessä henkilöstön kanssa. Jollei tämä ole mahdollista, tehdyt 

muutokset ilmoitetaan henkilöstölle tiimipalavereissa tai muissa kokouksissa sekä sähkö-

postilla henkilöstölle. Korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja ilmoituk-

set sekä tiimipalavereista muistio. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön/palvelusta vastaavan esimiehen ja 

henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat 
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vastuuhenkilöt. Omavalvonnan suunnitteluun voivat osallistua myös asiakkaat mahdolli-

suuksiensa mukaan.  

Omavalvontasuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet mielenterveys- ja päihdetyön 

työntekijät yhdessä lähiesimiehen kanssa. 

 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa  

Palveluesimies 040 6280112  

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään esimiehen ja henkilöstön yhteistyönä kerran vuo-

dessa, tai kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä 

muutoksia. 

 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä si-

ten, että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman 

erillistä pyyntöä tutustua siihen. 

Omavalvontasuunnitelma on saatavilla ilman erillistä pyyntöä mielenterveys- ja päih-

deasiakkaiden vastaanottotilojen ilmoitustaululla sekä PPKY Selänteen verkkosivuilla sekä 

PPKY Selänteen sisäisillä verkkosivuilla. 

 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

 

Palvelutarpeen arviointi 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, 

läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma nä-

kemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion 

kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntou-

tumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeenarviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuu-

det, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi ar-

vioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin 

liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, 

sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
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Palvelutarpeenarviointia tehdään kaikessa sosiaalihuollon asiakastyössä. Palvelutarpeen-

arvioinnin tekeminen aloitetaan, kun asiakas, asiakkaan omainen tai läheinen ottaa yh-

teyttä palvelujen saamiseksi. Asiakkaan palvelutarve arvioidaan sosiaalihuoltolain mukai-

sesti. Palvelutarpeenarviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, tarvittaessa hänen 

omaistensa kanssa.  

 

Hoito- ja palvelussuunnitelma    

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, pal-

velua tai kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asia-

kasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen 

hoidon- ja palvelunsuunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua asia-

kas/palvelusuunnitelmaa ja jolla viestitään muun muassa palvelun järjestäjälle asiakkaan 

palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. Hoito- palvelu- tai kuntoutussuunnitelman to-

teutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa ja palvelussa riippuu ennen kaikkea työnte-

kijöiden hyvästä perehdyttämisestä. Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen ja 

suunnitelman toteutumatta jääminen on myös asiakasturvallisuuteen liittyvä riski. 

Keskeinen omavalvonnan toimeenpanossa sovittava asia on, miten varmistetaan palvelu-

suunnitelman toteutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa/palvelussa. 

Hoito- ja palvelusuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa läheisten 

ja muun verkoston kanssa. Hoitosuunnitelma laaditaan Lifecare- potilastietojärjestelmään 

ensimmäisen käynnin yhteydessä. Toteutumista seurataan vastaanottokäyntien yhtey-

dessä. Tiedot dokumentoidaan asiakastietojärjestelmään. 

 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta hen-

kilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät lähei-

sesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa 

henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeut-

taan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asi-

akkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun 

ja toteuttamiseen. Asiakkaalla tulisi mahdollisuuksien mukaan olla esimerkiksi mahdolli-

suus esittää toiveita myös siitä, kuka häntä avustaa sukupuolisensitiivisissä tilanteissa. 

(Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu (OKV/1/50/2018), Vammaispalvelujen käsikirja). 

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat ovat osallisena päätöksenteossa. Päätöksenteko perus-

tuu asiakkaan omaan tahtoon sekä vapaaehtoisuuteen. 

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito perustuu ensisijaisesti asiakkaan vapaaehtoisuuteen. Pal-

veluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. 

https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1172/
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/itsemaaraamisoikeuden-tukeminen
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Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden hen-

kilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua.  

Rajoittavia toimenpiteitä ei mielenterveys- ja päihdeasiakkaan sosiaalityössä ole. Palvelu 

perustuu vapaaehtoisuuteen ja asiakkaan omaan tahtoon. 

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Usein sosiaalipalveluista tehdyissä kanteluissa tulee esille asiakkaan kokemaa epäasiallista 

kohtelua. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosi-

aalihuollon johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun pe-

rustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomai-

selle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa 

reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 

Lähtökohtana on asiakkaan itsemääräämisoikeus, asiakas on oman elämänsä asiantuntija 

ja asiakasta koskevat päätökset tehdään yhteystyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaalla on 

oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää koh-

telua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata 

sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. (Laki sosiaalihuollon asi-

akkaan asemasta ja oikeuksista 4§) 

Työntekijän velvollisuus on ohjata ja tiedottaa asiakasta oikeusturvaan liittyvissä asioissa 

kuten muistutusmenettely, jos asiakas kokee saaneensa huonoa kohtelua, päätöksiin liit-

tyvissä oikaisumenettelyissä. Asiakkaita täytyy tiedottaa potilas- ja sosiaaliasiamiehestä.   

Mikäli asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiak-

kaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne, asiakasta ohjataan 

antamaan palautetta yksikön esimiehelle. Asiakkaalla on oikeus tehdä myös muistutus, 

mikäli asiakas kokee tyytymättömyyttä kohteluunsa tai palvelun laatuun. Mikäli palvelu 

perustuu ostosopimukseen, tehdään muistutus järjestämisvastuussa olevalle viranomai-

selle, PPKY Selänteelle. Muistutukseen annetaan aina kirjallinen vastaus.  

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen 

Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olen-

nainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. 

Asiakkaat ja heidän omaiset voivat antaa palautetta toimintaan liittyen joko kirjallisesti 

tai suullisesti. Palaute osoitetaan joko suoraan työntekijälle tai yksikön esimiehelle. Pa-

laute voi olla myös toimintayksikölle osoitettu vapaamuotoinen kirje tai sähköposti. Työ-

yksikön esimies toimii palautteen käsittelijänä, joka antaa asiakkaalle vastauksen kahden 

viikon kuluessa. Mediassa olevaan palautteeseen ei pääsääntöisesti vastata. Ennen kuin 

asiakkaalle vastataan, varmistetaan että asiakkaalla on oikeus saada kyseisiä tietoja. 
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Palautteet käsitellään työyksikön tiimipalaverissa. Asiakasturvallisuuteen vaikuttavat pa-

lautteet käsitellään välittömästi.  

 

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohte-

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

tyisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään 

ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa koh-

teluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhen-

kilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen lail-

linen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia 

ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. 

Muistutuksen vastaanottaja: Hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila. 

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Ppky Selänteen Sosiaali- ja potilasasiamiehet ovat: 

Saarinen Sanna 

Sointula Maija-Kaisa 

Vainio Heidi 

 

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen yhteystiedot : 

Neuvonta ti klo 12-15 ja ke-to 10-13, puh. 050 341 5244 

sähköposti (ei suojattu, joten salassa pidettäviä tietoja ei suositella lähetettävän sähkö-

postilla)  

sosiaaliasiamies@merikratos.fi  

Yksikön esimies ja vammais- ja terapiapalveluiden johtaja antavat muistutukseen selkeän 

ja asiallisen vastauksen, josta ilmenee ne toimenpiteet mihin muistutuksen johdosta on 

ryhdytty tai perusteluineen, miten asia on ratkaistu. Mustutuksen vastausaika maksimis-

saan neljä viikkoa (1-4 viikkoa). 

  

mailto:sosiaaliasiamies@merikratos.fi
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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. Lasten palve-

lujen laatua on kuvattu THL:n ylläpitämässä Lastensuojelun laatusuosituksessa. 

Palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimin-

takykyä sekä osallisuutta. Asiakastapaamisia voidaan mahdollisuuksien mukaan sopia asi-

akkaan toivomiin paikkoihin, sekä moniammatillisen verkostotyön avulla. Tavoitteiden to-

teutumista seurataan mm. keskustelemalla, havainnoimalla, palvelusuunnitelmien päivit-

tämisellä, sekä dokumentoimalla muutoksista sekä asiakaspalautteen avulla. Seurantaa 

tapahtuu myös verkosto- ja moniammatillisissa tiimeissä, joissa asiakas osallisena. 

 

Hygieniakäytännöt 

Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toi-

mintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omaval-

vonnan tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimi-

sen lisäksi infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 

Yksikön siivous ja pyykkihuolto ovat tärkeä osa-alue yleisen hygieniatason ja infektioiden 

leviämisen torjumisessa. THL on julkaissut ohjeen infektioiden torjunnasta pitkäaikaishoi-

dossa ja -hoivassa (Ohje 2/2020). 

Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje normaaliajan tilantee-

seen ja lisäksi poikkeusajan tilanteisiin. 

Asiakkaita ohjataan huolehtimaan omasta hygieniastaan sekä vaatehuollostaan omien voi-

mavarojen mukaisesti. Hoitajat huolehtivat hygieniasta PPKY Selänteen ajanmukaisten 

ohjeistusten mukaisesti. Siivouksesta huolehtivat kaupungin palkkaamat siistijät. 

 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toiminta-

ohjeet asiakkaiden suun terveydenhoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon 

järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen va-

ralta. 

Asiakkaat kuuluvat julkisen terveydenhuollon piiriin. Akuuttihoidon tarpeenarviointi hoi-

detaan PPKY Selänteen päivystyksessä. Virka-ajan jälkeen OAS:n päivystyksessä. Kiireelli-

sissä tapauksissa yhteydenotto numeroon 112, jolloin ensihoito arvioi hoidontarpeen.  

 

https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-laatusuositus
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Lääkehoito 

Yksikön lääkehoito perustuu yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, jota päivitetään 

säännöllisesti. Lääkehoitosuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämistä. Turvallinen 

lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja 

siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka yksikön ja lääkehoidon to-

teuttamiseen osallistuvan työntekijän on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksi-

tyisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä. Oppaan mukaan palveluntuottajan 

on nimettävä yksikölle lääkehoidon vastuuhenkilö. 

Omavalvonnassa tulee tunnistaa ja korjata riskit, jotka johtuvat osaamiseen liittyvistä 

puutteista tai epäselvistä menettelytavoista lääkehoidon ja lääkehuoltoon toteuttami-

sessa. 

 

Yksikön lääkehoitosuunnitelmaa seuraa ja valvoo yksikön lähiesimies, päivitys vuosittain.  

Lääkehoidosta vastaava henkilö on mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaava palvelu-

esimies 040 6280112. 

  

Monialainen yhteistyö 

Monialaista yhteistyötä tehdään tarpeiden mukaisesti eri palvelukokonaisuuteen kuuluvien 

muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri verkostojen kanssa. Yhteis-

työllä pyritään edistämään asiakkaan aktiivista toimijuutta.  

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.  

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa kuten mm. 

verkostopalaverit, hoitoneuvottelut (puhelimitse, teams-palaverit ja sähköposti sekä pai-

kan päällä).  

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsää-

dännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden 

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
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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 aset-

tavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoi-

tusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Yksikköön on 

laadittu pelastussuunnitelma sekä poistumisturvallisuusselvitys sekä asiakas- ja potilastur-

vallisuusohjeet. 

Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitus-

velvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalve-

lulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön 

huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden 

kaltoinkohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. PPKY Selänteen verkkosivuilla on ilmoi-

tus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta aikuisesta henkilöstä- lomake.  

Osana asiakasturvallisuuden varmistamista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan toi-

mintayksikön on tullut tehdä terveydensuojelulain nojalla annetun asetuksen (1280/1994) 

4 §:n mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 

Asiakas- ja potilasturvallisuusjärjestelmän toiminnasta vastaa organisaation johto ja lä-

hiesimiehet. Työntekijät vastaavat omalta osaltaan toiminnan turvallisuudesta, asiakkai-

den ja potilaiden asianmukaisesta ja hyvästä kohtelusta sekä tietosuojan toteutumisesta. 

Ppky Selänne valvoo myös yksityisten palveluntuottajien toimintaa erilaisin keinoin, kuten 

tarkastuskäynnit.  

 

Henkilöstö 

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

teet 

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa työskentelee:  

Päihdetyöntekijä 1,5 hlöä 

Mt-puoli sairaanhoitaja 2 hlöä 

Psykologi 1 

Kotikuntoutus 4 hlöä     

Mielenterveys- ja päihdetyöntekijät on jaettu työpareihin, jotka pääsääntöisesti sijaista-

vat toisiaan lyhyempien poissaolojen aikana. 

Sijaisia palkataan sairauslomien, palkattomien vapaiden sekä vuosilomien ajalle. Henki-

löstövoimavarojen riittävyyttä sekä tasapuolisuutta seurataan säännöllisesti. Tehtävänku-

vaukset on jokaiselle laadittu. Lähiesimiehen tehtävänkuvaa seurataan. Sijaisten käytöllä 

varmistetaan toiminnan laatu, silloin kun vakinaista henkilöstöä ei ole riittävästi.  

Vuosilomien suunnittelussa pyritään huomioimaan toiveet ja tasapuolisuus.  
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Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritel-

lään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkat-

taessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomi-

oon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Rekrytointitilanteessa työnantajan 

tulee tarkistaa hakijaa koskevat rekisteritiedot sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kes-

kusrekisteristä (Suosikki). Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen 

ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin 

työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. 

Yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet 

Rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti henkilöiden soveltuvuuteen ja luotetta-

vuuteen. Rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö sekä työsopimukset, jossa määritellään 

työntekijöiden ja työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Pätevyys varmistetaan tarkas-

tamalla opinto- ja työtodistukset.  

 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen 

käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksi-

kössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuk-

sen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtau-

tumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvon-

nassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työntekijöiden velvollisuudesta yl-

läpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työnteki-

jöiden täydennyskouluttautuminen. Erityisen tärkeä täydennyskoulutuksen osa-alue on 

henkilökunnan lääkehoito-osaamisen varmistaminen. 

Perehdytyksestä vastaa yksikön lähiesimies. Perehdyttämiseen osallistuvat yhdessä työyk-

sikön työntekijät sekä esimies. 

Työnantajan velvollisuus on järjestää työntekijöille täydennyskoulutusta. Ppky Selänteellä 

on koulutussuunnitelma, joka laaditaan mm. työntekijöiden tarpeiden ja toiveiden perus-

teella. Täydennyskoulutusten seurantaa tarkastellaan esimiestasolla ja järjestetään tar-

peen ja resurssien mukaan sisäisinä ja ulkoisina koulutuksina.  

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä 

ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosi-

aalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on laadittava 
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toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, 

ettei ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen 

seurauksena. 

Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poista-

miseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintoviras-

tolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskienhallinnan prosessissa epäkoh-

tiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on 

korjattavissa yksikön omavalvonnan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. 

Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan tahon toimenpiteitä, 

siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 

Sosiaalihuollon henkilöstön ilmoitusvelvollisuus §48 §49 

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimivien henkilöiden on 

toimittava siten, että asiakkaan sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.  Mikäli työnte-

kijä huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon 

toteuttamisessa, on siitä ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle. Il-

moituksen vastaanottavan henkilön on ilmoitettava kunnan sosiaalihuollon johtavalle vi-

ranhaltijalle.  

Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstöä ilmoitusvelvollisuu-

desta. Ilmoitusvelvollisuuteen liittyvät toimintaohjeeton sisällytettävä 47§:ssä tarkoitet-

tuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää 

toimenpiteitä epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta 

AVI:lle mikäli epäkohdan korjaamiseksi ei ole ryhdytty. AVI tai Valvira voivat antaa mää-

räyksen toimenpiteistä epäkohdan poistamiseksi.  

Ilmoitukset käsitellään työyksikön työpaikkakokouksessa sekä palveluesimiesten kanssa. 

 

Toimitilat 

Toimitilat sijaitsevat Haapajärven keskustassa, terveyskeskuksessa terapiapalveluiden ti-

loissa. Asiakastapaamisia varten on varattuna vastaanottohuoneita sekä muihin tehtäviin 

varattuja tiloja. Tiloissa on myös kokous- ja taukotilat. 

 

Teknologiset ratkaisut 

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontaka-

meroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla.  Yksikössä on kameravalvonta sekä henkilökohtai-

set hälytyslaitteet. Henkilökunnan työaikaa seurataan Esmikko- työajanseurantajärjestel-

män avulla. Hälytyslaitteiden toimivuus tarkistetaan säännöllisesti kiinteistönhoitajan toi-

mesta. Henkilökohtaisista hälytyslaitteista lähtee kutsu eri työpisteisiin mm. poliklini-

kalle, vuodeosastolle ja työterveyshuoltoon. 
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Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeita koskeva ohjaus ja valvonta siirtyi Valviralta 

vuoden 2020 alussa Fimealle. Terveydenhuollon laitteiden käyttöön, huoltoon ja käytön 

ohjaukseen sosiaalihuollon yksiköissä merkittäviä turvallisuusriskejä, joiden ennaltaehkäi-

seminen on omavalvonnassa huomioon otettava asia. 

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvik-

keiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Terveydenhuollon 

laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai 

muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on 

tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, 

hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai korvaami-

seen. Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nos-

tolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, haavasidokset ym. 

vastaavat. 

Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–

26 §). Organisaation on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä nouda-

tetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen nojalla annettuja 

säädöksiä. 

Toimintayksikössä ei ole apuvälineitä tai terveydenhuollon laitteita on RR-mittari J vs-

mittari. Apuvälinetarpeiden esiintyessä asiakas ohjataan Ppky Selänteen apuvälinelainaa-

moon.  

 

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 hen-

kilötietoryhmiin ja niiden käsittely on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Hyvältä tieto-

jen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn ajalta asiakastyön 

kirjaamisesta alkaen arkistointiin ja tietojen hävittämiseen saakka. Käytännössä sosiaali-

huollon toiminnassa asiakasta koskevien henkilötietojen käsittelyssä muodostuu lainsää-

dännössä 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. Henkilötietojen käsitte-

lyyn 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). 

https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/tuotteen-markkinoille-saattaminen/terveydenhuollon-laitteet-ja-tarvikkeet
https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/tuotteen-markkinoille-saattaminen/terveydenhuollon-laitteet-ja-tarvikkeet
https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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
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Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaat-

teista. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvonta-

viranomaiselle 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. 

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

viranomaismääräyksen (2/2015) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 

käsittelystä annetun lain 19h §:ssä säädetystä tietojärjestelmien käytölle asetettujen vaa-

timusten omavalvonnasta. Tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma on erillinen asia-

kirja, jota ei ole säädetty julkisesti nähtävänä pidettäväksi, mutta on osa yksikön omaval-

vonnan kokonaisuutta.  

Asiakastyön kirjaaminen 

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Kirjaamisvelvoite alkaa, kun 

sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon tar-

peesta tai kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaalipalvelua sopimuksen 

perusteella. Kirjaamisvelvoitteesta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 

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

tihenkilön vastuulla ja edellyttää ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot kussakin ta-

pauksessa ovat olennaisia ja riittäviä. Jatkossa kirjaamista ohjataan yhä vahvemmin asia-

kirjarakenteiden avulla, joista THL tulee vuoden 2020 aikana antamaan asiaa koskevan 

määräyksen. Lain 3 luvussa säädetään asiakasasiakirjoihin kirjattavista perustiedoista. 

Henkilökunta perehdytetään potilasjärjestelmien käyttöön. Työntekijöille informoidaan 

tietosuojaan liittyvät asiat.  Työntekijöille myönnetään asiakastietojärjestelmien käyttö-

oikeudet ammattiryhmittäin. Käyttöoikeudet hakee aina yksikön esimies. Asiakastiedot 

kirjataan Lifecare- käyttöjärjestelmään. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtaiset käyt-

täjätunnukset järjestelmään. Työntekijöitä velvoitetaan suorittamaan Navisec- tietotur-

vakoulutus.  

Tietoturva-asioita käsitellään henkilöstön kanssa ja satunnaisesti ICT- henkilöt suorittavat 

säännöllisesti pistokokeita tietosuojan varmistamiseksi.  

Tietosuojavastaavana Ppky Selänteellä on Helinä Karsikas 044 4456 362 helina.karsi-

kas@selanne.net 

  

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä on 

  

https://tietosuoja.fi/etusivu
https://tietosuoja.fi/etusivu
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
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