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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 
Palveluntuottaja 
 

Palveluntuottajan Y-tunnus:       

 

 
 

Kunnan nimi: Vantaan kaupunki 
 

Kuntayhtymän nimi:       

 
Sote -alueen nimi:       

 
Toimintayksikön nimi 

Vanhus- ja vammaispalvelut/Kotona asumisen tuen palveluyksikkö/Kotihoito/Myyrmäen kotihoito 1 

 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Vantaa 
Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, Peltolantie 2D, 01300 VANTAA 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakasmäärä 
Asiakasmäärämme vaihtelee, keskiarvo 165/kk 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Käyntiosoite  Rajatorpantie 8 A 3.kerros   
Postinumero 

 01600 

 

Postitoimipaikka 

Vantaa  
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Kotihoidon esimies Mervi Lähde 
Kotihoidon päällikkö Mia Jalonen-Tuovila 
Kotona asumisen tuen palvelupäällikkö Aila Ha-
lonen 
 

Puhelin 

09 839 11 (kaupungin vaihde) 
tai 040 8654420 (esimies) 
 

Sähköposti 

mervi.lahde(at)vantaa.fi; mia.jalonen-tuovila(at)vantaa.fi; aila.halonen(at)vantaa.fi 
 

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 

Kotihoidossa ei ole alihankintasopimuksia. Käytämme palvelun hankinnassa ostopalveluja. 
Ostopalvelukumppaneillamme voi olla alihankkijoita, joiden toiminnasta he vastaavat ja raportoivat 
heistä kuntaa ostopalvelujen palveluyksikölle. Tiedot löytyvät yksityisten sosiaalipalvelujen asiakirjatie-
doista, jotka sijaitsevat ostopalvelujen palveluyksikössä (Simontie 5).  
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 

2.1 Toiminta-ajatus 

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

Tuottamamme palvelu Myyrmäen kotihoidossa on kotona asumisen tueksi tarkoitettua palvelua. Koti-
hoitoomme kuuluu kotipalvelun ja kotisairaanhoidon muodostama kokonaisuus (Sosiaalihuoltolaki §19–
20, Terveydenhuoltolaki §25). Kotihoitomme tukee asiakkaan omassa kodissa asumista neuvonnan, 
ohjauksen, hoidon ja kuntoutuksen avulla. Kotihoidon palvelua Vantaalla antavat meidän koulutetut so-
siaali- ja terveydenhuoltomme työntekijät. Palvelun ytimen muodostavat asukkaiden luokse tehtävät yk-
silöllisen tarpeen mukaiset kotikäynnit. Voimme antaa kotihoitoa kaikkina viikonpäivinä ympärivuoro-
kautisesti, mutta yöaikaan palvelun tuottaa resurssikeskuksen yökotihoito. Sairaalasta kotiutuessa tai 
toimintakyvyn äkillisesti heikentyessä, akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkömme voi ottaa vantaalai-
sen asiakkaakseen nopeallakin aikataululla.  
 
Kotihoidon palveluja haetaan ottamalla yhteyttä Vantaan seniorineuvontaan. Palveluohjaaja ottaa yh-
teyttä asiakkaaseen ja käynnistää palvelutarpeen arvioinnin. Päätöksiä tehtäessä noudatetaan hyvää 
hallintokäytäntöä ja otetaan huomioon kuntalaisten yhdenvertaisuus. Päätöksen teossa voi käyttää Van-
taan kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän ja 1.1.2020 käyttöönotetun Iäkkäiden pal-
velujen myöntämisen perusteet -ohjeen ohella yksilökohtaista harkintaa, jos asiakkaan tilanne sitä edel-
lyttää. Kotihoidon peruspalveluista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämä asiakasmaksu.   
 
Palvelun myöntäminen perustuu aina yksilölliseen asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen 
arviointiin. Kotihoidon peruspalveluja voivat saada henkilöt, jotka eivät selviydy itsenäisesti omassa 
kodissaan toimintakyvyn alenemisen, sosiaalisen tukiverkoston tai asuinolojen puutteellisuuden vuoksi. 
Ennen päätöksen tekemistä selvitetään läheisten mahdollisuus osallistua asiakkaan auttamiseen sekä 
kevyemmän palveluvalikon mahdollisuudet. Asiakkaat, joiden avun tarve on vähäinen ja jotka tarvitsevat 
apua yksinomaan suihkuun, siivoukseen ja/tai muuhun kodinhoidolliseen tehtävään, ohjataan pääsään-
töisesti yksityisille palveluntuottajille. 
 
Palvelumme käynnistyy ensisijaisesti arviointijaksolla 2 kuukautta, jonka jälkeen arvioimme asiakkaan 
tilanteen ja kotona selviytymisen tueksi tarvittavat palvelut. Sairaalasta kotiutuville asiakkaille tai muusta 
syystä asiakkaan toimintakyvyn äkillisesti heikentyessä voidaan tarjota erillistä arviointi- ja kotikuntou-
tusjaksoa, jonka aikana tehdään palvelutarpeen arvio.   
 
Asiakkaan palvelutarvetta arvioimme vähintään kaksi kertaa vuodessa Rai-arvioinnin yhteydessä ja aina 
asiakkaan tilanteen muuttuessa. Voimme tarvittaessa lisätä tai vähentää kotihoidon palveluja tai 
voimme päättää ne asiakkaan palvelujen tarpeen mukaan.  
 
Kotihoidon peruspalvelut toteutamme kaupungin omana toimintana tai ostopalveluna. Vantaan kau-
punki vastaa oman toiminnan ja ostopalvelutoiminnan antamien palvelujen valvonnasta. 
 
Kotihoidon toimintaan ohjaavia keskeisimpiä lakeja ja muita toimintaan liittyviä suosituksia: 
1. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
2012/980  
2. Sosiaalihuoltolaki 2014/1301 
3. Laki omaishoidon tuesta 2005/937 
4. Kansanterveyslaki 1972/66 ja- asetus 1992/802  
5. Terveydenhuoltolaki 2010/1326  
6. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785  
7. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812 
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8. Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä  
9. Tietosuojalaki 2018/1050 
10. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 1999/621   
11. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2007/157 annetun lain 
muuttamisesta 250/2014 
12. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 2006 44/   
13. Työturvallisuuslaki 738/2002 
14. Laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoi-
menpiteiden käytön edellytyksistä. HE 108/ 2014   
15. Arkistolaki 1994/831 
16. Kielilaki 2003/423  
17. Laki 1994/559 ja asetus 1994/564 terveydenhuollon ammattihenkilöistä  
18. Laki 734/1992 ja asetus 1992/912 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista  
19. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 2010/629  
20. Vantaan hyvinvointiohjelma 2018–2022   
21. Käypähoitosuositus (Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia 
kansallisia hoitosuosituksia) 
22. THL potilasturvallisuus (Potilasturvallisuuteen kuuluu hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus 
sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus) 
23. STM, Iäkkäiden palvelut (Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee ikääntyneen väestön palvelujen 
kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja ohjaa uudistusten toteuttamista.) 
 

2.2 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. Toimintaperi-
aatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintape-
riaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaami-
sessa. 
 
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 

 
Kaupungin ja Vantaan kotihoidon arvot ovat yhteinen käsityksemme siitä, mikä meille on tärkeää ja 
arvokasta. Ne ohjaavat kaupungin päätöksentekoa ja koko organisaatiomme toimintaa, myös sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimialaa. Kaupungissa ja Vantaan kotihoidossa olemme sitoutuneet tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämiseen toiminnassamme ja päätöksenteossamme. Tasa-arvon ja yhdenver-
taisuuden toteutuminen asiakkaiden näkökulmasta perustuu iäkkäiden palvelujen myöntämisen perus-
teisiin. 
  

Yhteiset arvomme sekä toimintatapamme auttavat meitä työskentelemään yhdessä ja saavuttamaan 
parempia tuloksia. Samalla edistämme kuntalaisten ja kotihoidon asiakkaiden hyvinvointia. 

Avoimuus tarkoittaa päätöksentekoa ja koko toimintakulttuurimme läpinäkyvyyttä. Kuuntelemme ja 
jaamme tietoa. Avoimuuden arvo ohjaa vuorovaikutustamme asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppa-
niemme kanssa. Toimintayksikössämme tämä tarkoittaa mm. yhteisesti sovittuja asiakkaan huomioon 
ottavia toimintatapoja ja avointa vuorovaikutusta sekä viestintää. Teemme yhdessä asiakkaan ja läheis-
ten kanssa hoito- ja palvelusuunnitelmat, joihin toimintamme perustuu. Kirjaamme päivittäin selkeästi ja 
ymmärrettävästi asiakkaita koskevia tietoja; asiakas voi halutessaan nähdä häntä koskevat kirjaukset. 
Puhumme myös yksikössämme asioista avoimesti.  
 
Rohkeus on uskallustamme nousta tulevaisuuden suunnannäyttäjäksi. Pidämme yllä kokeilemisen kult-
tuuria, jossa toimimme ennakkoluulottomasti ja haastamme totutut tavat. Etsimme ratkaisuja ja käymme 
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vuoropuhelua yli rajojen. Toimintayksikössämme tämä tarkoittaa mm. rohkeutta etsiä ja toteuttaa yksi-
löllisiä ratkaisuja fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kotihoidon toteuttamisessa. Hyödynnämme mm. 
sähköisiä työvälineitä ja teknologisia ratkaisuja, joiden avulla edistetään kotihoidon asiakkaiden selviy-
tymistä kotona. Teemme tiivistä yhteistyötä vanhus- ja vammaispalveluiden muiden yksiköiden kanssa 
(mm. asiakasohjaus, sairaala) 
   
Vastuullisuus tarkoittaa hyvän elämän turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Valmistelussa ja 
päätöksenteossa huomioidaan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat. Tiimityössämme nä-
kyy vastuullisuus paitsi vastuuhoitajuutena myös yhteisöllisyytenä. Vastuullisuus tarkoittaa mm. mo-
niammatillista yhteistyötä (asiakasohjaus, moniammatilliset tiimit, ostopalvelujen palveluyksikkö, resurs-
sikeskus), jotta hoidon jatkumo toteutuu siten, että käytämme aikaa ja resursseja oikein asiakkaiden 
tarpeiden mukaisesti. Hoidamme työmme vastuullisesti asiakkaalle tehdyn palvelusuunnitelman mukai-
sesti ja varmistamme sovitun laadun toteutumisen (mm. säännölliset Rai- ja tilannearvioinnit). Kan-
namme vastuuta toimintamme vaikutuksista asiakkaiden elämään ja arvioimme myös toimintamme vai-
kutuksia yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheisten kanssa.  
 
Yhteisöllisyys on osallisuutta, luottamuksen ja yhteishengen luomista sekä sitoutumista yhteisiin ta-
voitteisiin ja yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin. Teemme jatkuvaa ja aktiivista yhteistyötä eri toimin-
tayksiköiden ja tiimien kanssa. Hyödynnämme, jaamme ja arvostamme työtovereidemme ammattitaitoa 
ja osaamista. Ymmärrämme yhteisöllisyyden merkityksen asiakkaidemme elämässä ja haluamme tukea 
sitä mm. osallistamalla asiakas läheisineen mukaan oman hoidon suunnitteluun. 

Asiakaslupauksemme on etsiä yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa ratkaisuja, jotka mahdol-
listavat mielekkään elämän erilaisissa elämän vaiheissa ja tilanteissa. Tavoitteenamme on tyy-
tyväinen asiakas. 

Keskeiset tavoitteemme ovat palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen, kotona asumi-
sen edellytyksien parantaminen, työhyvinvoinnin tukeminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön 
tuella sekä henkilöstön ja muiden resurssien tarpeisiin pohjautuva käyttö. 
 

 

 3 RISKINHALLINTA 
 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia arvioidaan monipuolisesti asi-
akkaan saaman palvelun näkökulmasta. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikea-
käyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista 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? 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 
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 toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analy-
sointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omaval-
vonnan osa-alueille. 
 

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla potilaidemme ja sosiaalihuollon asiakkaidemme ase-
maa sekä oikeuksia turvataan laissa. Laeissa määritellään ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan 
potilaitamme ja sosiaalihuollon asiakkaitamme on kohdeltava. Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla 
on oikeus saada meiltä asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Hoi-
don tai toimenpiteiden vaihtoehdoista meidän on kerrottava avoimesti ja ymmärrettävästi. 
 
Sosiaalihuoltolain 48§ mukaisesti työntekijällä on velvoite tehdä asiakkaan palvelun toteuttamisessa 
havaitusta epäkohdasta tai epäkohdan uhasta ilmoitus. Ilmoituksen tekoon ohjaa eettiset velvollisuudet 
(Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 4§ ja Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 
15§). Ilmoitus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisena esimiehelle, jollei tämä reagoi, niin sitten kotihoi-
don päällikölle sekä tiedoksi Kotona asumisen tuen palvelupäällikölle. Jollei johto ryhdy toimenpiteisiin 
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viivytyksettä tai kerro syytä, miksi toimenpiteisiin ei ole tarpeen ryhtyä, niin ilmoitus tehdään sen jälkeen 
aluehallintovirastoon. 
 

Toimialan johto vastaa strategisesta ja operatiivisesta riskienhallinnasta sekä turvallisuuden 
järjestämisestä. Johto huolehtii, että toimintaympäristön olosuhteet mahdollistavat turvallisen työn 
tekemisen, asiakaspalvelun sekä turvallisen ja laadukkaan hoidon. Riskienhallinnan tarkoituksena 
on ihmisten, omaisuuden, tiedon, maineen ja ympäristön turvaaminen sekä toiminnan 
häiriöttömyyden varmistaminen päivittäisessä toiminnassa. Operatiivinen riskienhallinta käsittää 
turvallisuusriskien tunnistamisen ja arvioinnin sekä turvallisuustoiminnan. Operatiivinen 
riskienhallinta tukee johtamista ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. 
 
Kaikkia riskejä emme voi välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Johdon tulee olla tietoinen tur-
vallisuusriskeistä ja turvallisuuden tilasta. Yksiköissämme tulee tunnistaa operatiiviset riskit, arvioida 
niiden vaikutukset turvallisuuteen ja toimintaan sekä laatia toimintaohjeet eri tilanteita varten. Samalla 
selvitämme ja kuvaamme keinot, joiden avulla pystymme varautumaan vaaratilanteita varten, suojautu-
maan niiltä ja turvaamaan toiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa. 
 
Riskinhallinnan työnjako 
 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tie-
toa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskin-
hallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvon-
tasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, ky-
kyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri 
ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteut-
tamiseen ja kehittämiseen. 
 

Potilas- ja asiakasturvallisuus perustuu lakeihin, asetuksiin, toimialan strategiaan ja arvoihin, laatutyö-
hön sekä hyviin toimintakäytäntöihin. 
 
Kotihoidon toimintayksikössä tunnistamme toiminnan riskit ja käsittelemme sekä analysoimme niitä kah-
den vuoden välein tai tarpeen vaatiessa useammin. Toimintayksikkömme henkilökunta osallistuu riskien 
kartoittamiseen mm. omavalvonnan, työsuojelun ja pelastussuunnitelman avulla. Jokainen työnteki-
jämme läpikäy erilaisia tarvittavia koulutuksia työtehtäviensä mukaisesti. Kotihoidon esimiehemme vas-
taavat päivittäisestä riskien hallinnasta ja varmistavat, että sovittuja toimintaohjeita noudatetaan. Esi-
miehemme vastuulla on myös huolehtia siitä, että HaiPro-, SPro- ja TUTKA- järjestelmiin tehdyt ilmoi-
tukset käsitellään sovitusti viipymättä työpaikkakokouksissa sekä tehdään kehittämistoimet ilmoitusten 
pohjalta.  
 
Riskinhallinta on aktiivista ja jatkuvaa koko henkilöstön toiminnan turvallisuuden edistämistä. Henkilös-
tömme opastetaan riskienhallintatyöhön ja rohkaistaan tunnistamaan ja tuomaan aktiivisesti esille ha-
vaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit.  
 
Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 
 

 Luettelo: Riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista Vantaan kotihoidossa 
 

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

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
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Henkilökuntamme on ohjeistettu välittömästi ilmoittamaan omalle esimiehelleen havaitsemistaan epä-
kohdista, laatupoikkeamista ja riskeistä sekä täyttämään järjestelmiin asiasta ilmoitus. Fyysisiin tiloihin, 
laitteisiin ja välineisiin liittyvistä ongelmista henkilökuntamme ilmoittaa aina esimiehelle. Lääkinnällisten 
laitteiden osalta viemme korjauspyynnöt eteenpäin HUS-Lääkintälaiterekisteriin ja kiinteistöön liittyvät 
korjauspyynnöt ilmoitamme huoltoyhtiölle. 
 
Tarvittaessa riskienhallinnassa on mukana myös työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäällikkö ja työter-
veyshuolto. Asiakkaiden kotona olevista riskeistä ilmoitamme tarvittaessa taloyhtiöön, palo- ja pelastus-
toimeen sekä läheisille itsemääräämisoikeus huomioiden. 
 
 
 
HaiPro- ja SPro-ilmoitukset 
Kirjaamme asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavat tapahtumat vaaratapahtumien raportointijärjes-
telmään (HaiPro). Läheltä piti -tilanteet raportoimme myös HaiPro-järjestelmään. SPro-ilmoitukset koos-
tuvat sosiaalihuoltolain mukaisten epäkohtien raportoinnista. Kaikilla Vantaan kaupungin työntekijöillä 
on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ja tapahtuneista haitta- ja vaaratapahtumista. 
Työntekijät perehdytetään HaiPron ja SPron käyttöön. 
 

Kotihoidossa HaiPro- ja SPro-järjestelmien ilmoitukset käsitellään kotihoidon johtoryhmässä 1 x kk sekä 
henkilökunnan kanssa yksikköpalavereissa.  
 
TUTKA-työturvallisuusilmoitukset 
TUTKA-järjestelmään ilmoitamme henkilöstön turvallisuutta vaarantavat tapahtumat, jotka aiheuttavat 
tai voivat aiheuttaa haittaa henkilöstölle. Ilmoituksen voi tehdä itse järjestelmään tietokoneelta tai mo-
biilisti tabletin/älypuhelimen avulla. Työtapaturmien lisäksi raportoimme myös läheltä piti -tilanteet. Näin 
parannamme ennakoivaa turvallisuutta. Kotihoitomme autoissa on QR-koodi välittömään mobiiliin il-
moittamiseen. Teemme ilmoituksen aina, kun ilmoittaja kokee, että johonkin asiaan puuttumalla voidaan 
toiminnasta saada turvallisempaa. Jos ilmoittaja on epävarma ilmoittamisesta, on varminta tehdä ilmoi-
tus. Esimies ja kaupungin työsuojelu saa järjestelmistä tiedon ilmoituksesta sekä ylemmille esimiehille 
menee tieto ilmoituksesta sähköpostitse. 
 
Asiakasturvallisuus 
Arvioimme kotihoidon asiakkaan turvallisuutta asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin avulla mm. hoi-
totyön suunnitelmista ja seurantalomakkeista. Teemme kaikista tapahtuneista poikkeamista kirjauksen 
myös Apottiin edellä mainittujen SPro-, HaiPro- ja TUTKA-ilmoitusten lisäksi. Vastaamme myös mah-
dollisiin huoli-ilmoituksiin, jotka koskevat kotihoidon asiakkaita. Meille tieto tulee Apotin kautta työkori-
viestinä ”huoli-ilmoitus”-otsakkeella. Läpikäymme mahdolliset ilmoitukset ja kartoitamme asiakkaan ti-
lanteen. Lääkehoitosuunnitelmassamme määritetään lääkehoidon käytännöt, joilla varmistamme, että 
asiakkaan lääkehoito toteutuu asianmukaisesti. Jokainen kotihoidon työntekijä on velvoitettu lukemaan 
lääkehoitosuunnitelman vuosittain tai aina, kun se päivitetään. Jokaiselta lääkehuoltoa toteuttavalta 
edellytämme asianmukaista lääkelupaa. RAI-arviointien pohjalta saadut tulokset ohjaavat osaltaan asia-
kasturvallisuutta.  Asiakaspalautteet, kantelut ja muistutukset käsitellään yksiköissä kotihoidon päällikön 
ja esimiehen toimesta Vantaan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Edellä mainitut ilmoitukset käsitel-
lään myös yksikkökokouksissa työntekijöiden kanssa sekä näiden pohjalta mietitään kehittämistoimen-
piteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt. 
 
Työolojen arviointi  
TUTKA -työolojen haittojen ja vaarojen arvioinnin toteutamme toimintayksikössämme joka toinen vuosi 
Kunta 10-tutkimuksen yhteydessä tai tarvittaessa aiemmin tilanteen oleellisesti muuttuessa. Kunta 10-
tutkimuksen kautta saamme arvokasta tietoa yksikkökohtaisista kehittämistarpeistamme.  Työolojen ar-
viointi alkaa nykytilan kartoituksella. Arviointi sisältää fyysisen työympäristön kuten äänet, ilma, veto, 
valaistus; työskentelytavat: perehdytys ja poikkeamien seuranta, koneet ja laitteet, ensiapuvalmius; hen-
kilöstön suojaus: kaatuminen tai liukastuminen ja pisto ja muut tapaturmat; henkisen työn kuormittavuus: 
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työn määrä, keskeytykset, vaikuttamis- ja kehittymismahdollisuudet, palaute, vastuu ja yksin työsken-
tely, uhka- ja vaaratilanteiden arviointi, yhteistyö ja tiedon kulku, johtaminen, kohtelu, vuorovaikutusti-
lanteet, kokoustoiminta, työn fyysinen raskaus ja äkillinen ylikuormittuminen. 
 
 
Tarkastuskäynnit 
Työterveyshuolto tekee työpaikallemme tarkastuskäyntejä tilanteen ja tarpeen mukaan. Perusteena 
ovat riskienarviointiraportit ja/tai mahdollinen henkilökunnan oireilu. 
Työsuojelun tarkastuskäyntejä tehdään tarpeen mukaan. 
Palotarkastukset tehdään säännöllisin väliajoin toimipisteisiimme yhteistyössä huoltoyhtiön kanssa. 
Laadunvalvontakäynti, sisäinen valvonta toteutetaan säännöllisin väliajoin. Tulosten pohjalta kehi-
tämme yksikkömme toimintaa. Vuoden 2021 osalta olemme kehittämässä laadunvalvontaa ja jatkossa 
laadunvalvontakäynnit toteuttaa vanhus- ja vammaispalvelujen ostopalveluiden palveluyksikkö sekä 
omaan että ostopalveluun. 
 
Riskien käsitteleminen 
 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallin-
nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattami-
nen 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 
korvausten hakemisesta. 
 
 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 

 
Toimintayksikön esimies saa tiedon haittatapahtumasta ja/tai läheltä piti -tilanteesta HaiPro-/TUTKA-
järjestelmästä sähköisesti tai työntekijöiltä suullisesti. Esimies ottaa ne käsittelyyn viivytyksettä. 
Käymme tapahtumat/tilanteet läpi koko työyhteisön kanssa toimintayksikkökokouksissa ja tarvittaessa 
henkilökohtaisesti ilmoituksen tekijän kanssa. Painopisteemme tapahtumien käsittelyssä on tilanteista 
oppiminen, vastaavien tilanteiden välttäminen ja toimintatapojen kehittäminen turvallisemmiksi. Yksik-
kömme esimies tekee riskiarvion tapahtuneesta ja suunnittelee korjaustoimenpiteet. Esimies lähettää 
kaikki vakavammat asiakas- ja potilasturvallisuusasiat eteenpäin käsiteltäväksi. Riskiluokat ja eteenpäin 
lähetettävien ilmoitusten kriteerit on sovittu ja ohjeet löytyvät Vantaan intrasta. 
 
Dokumentoimme toimenpiteet haittatapahtumista ja läheltä piti -tilanteista HaiPro-/TUTKA-järjestel-
mään kohtaan ”Kuvaus toimenpiteiden toteuttamisesta”. Toimintayksikkökokouksessa kirjaamme muis-
tioon yhteisesti sovitut toimintatavat ja kehittämistoimenpiteet. 
 

Korjaavat toimenpiteet 
 
Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, 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 epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 
 

Keskustelemme työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa haittatapahtumista ja teh-
dyistä ilmoituksista. Keskustelemme poikkeamista toimintayksikkökokouksissa ja sovimme, mitä toi-
menpiteitä teemme asian korjaamiseksi. Korjaamme epäkohdat mm. muuttamalla työtapojamme. Var-
mistamme henkilökunnan osaamisen perehdytyksen ja koulutuksen mm. osaamisen näyttöjen avulla. 
 
Esimies saa HaiPro-/TUTKA-/SPro-ilmoitukset sähköpostiinsa välittömästi, kun se tehdään. Esimies kä-
sittelee ja arvioi ilmoituksen kiireellisyyden. Kiireellisissä tapauksissa yleensä riskitieto on tullut esimie-
helle henkilökunnalta jo ennen ilmoituksen tekoa. Tapaukseen puututaan heti, mikäli kyseessä on va-
kava riski, joka voidaan korjata toimintatapaa tai välineistöä korjaamalla. 
 
 

Muutoksista tiedottaminen 
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Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun-
nalle ja muille yhteistyötahoille? 
 

Käsittelemme toimintayksikkökokouksissa asiakas- ja henkilöstöturvallisuusasioita. Sovimme yhteisesti 
tarvittavista muutoksista ja kehittämistoimenpiteistä. Kirjaamme kaikki muuttuneet toimintatavat ja ke-
hittämisehdotukset muistioon, josta ne ovat kaikkien luettavissa. Tehdyt toimenpiteet arkistoituvat myös 
ilmoitusjärjestelmiin. Toisinaan asiakas- ja henkilöstöturvallisuusasiat voivat vaikuttaa koko kotihoidon 
toimintaan ja niistä tehdään yhteinen toimintaohje. Ilmoitusten ja raporttien käsittelyn avulla henkilöstö 
saa palautetta vaara- ja uhkatapahtumista ja niiden ennaltaehkäisystä. Läheisille ja muille yhteistyöta-
hoille tiedotamme tarvittaessa kirjeitse/sähköpostilla ja informoimme ylempää johtoa. 
 
Toimintayksikkömme ilmoitukset käsittelyaikoineen ja kehittämisesityksineen kootaan puolivuosittain 
(elokuussa ja tammikuussa) ja viedään vuosittain koko kaupungin tasoiseen yhteenvetoon. 
 

 
4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN  

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

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Yksikkömme henkilökunta, esimies ja kotihoidon päällikkö 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Kotihoidon esimies Mervi Lähde 
Kotihoidon päällikkö Mia Jalonen-Tuovila 
Kotona asumisen tuen palvelupäällikkö Aila Halonen  
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 
 

Käymme omavalvontasuunnitelman läpi vuosittain vuosikellon mukaisesti ja päivitämme sitä niiltä osin, 
kun toiminnassamme tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

Kotihoidon esimies huolehtii omavalvontasuunnitelmamme päivittämisestä yhteistyössä omien työnte-
kijöidensä sekä kotihoidon päällikön kanssa. Työyhteisömme käy omavalvontasuunnitelman läpi aina 
tilanteen muuttuessa, vähintään kerran vuodessa vuosikellon suunnitelman mukaisesti. Omavalvonta-
suunnitelmaa käydään läpi työpaikkakokouksessa ja jokainen työntekijä tutustuu siihen myös itsenäi-
sesti. Omavalvontasuunnitelmaan perehtyminen huomioidaan aina myös uuden työntekijän perehdy-
tyksessä. 
 

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

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Omavalvontasuunnitelmamme on näkyvillä ilmoitustaululla, taukotilassa ja esimiehen huoneessa. Sen 
lisäksi suunnitelmamme on nähtävillä sähköisenä yksikön Teams/SharePointissa sekä jatkossa Van-
taan kaupungin kotisivuilta.  
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 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  

5.1 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 selvit-
tämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdolli-
suudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kogni-
tiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät 
riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

 
 
Kotihoidon asiakkaan palvelun tarvetta arvioimme vähintään kaksi kertaa vuodessa Rai-arvioinnin yh-
teydessä tai useammin asiakkaan tilanteen oleellisesti muuttuessa. Tietoja asiakkaasta saamme ha-
vainnoimalla asiakkaan päivittäistä toimintakykyä ja keskustelemalla hänen ja hänen läheistensä 
kanssa. Tutustumme myös mahdollisiin aikaisempiin asiakasta koskeviin Apotissa oleviin kirjauksiin 
laajemman kuvan ymmärtämiseksi ja saamiseksi. Mittareina käytämme kotihoidon RAI-mittaristoa, 
MMSE:tä ja Apotin mahdollistamia seurantalomakkeita (mm. kaatumisriski). Palvelujen tarpeen jatku-
vasta arvioinnista (tilannearvio) vastaa aina työntekijä, joka parhaiten tuntee asiakkaan, yleensä asiak-
kaalle nimetty vastuuhoitaja. Tarvittaessa konsultoidaan ja saadaan tukea arviointiin asiakasohjausyk-
sikön palveluohjaajalta. 
 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 

 
Keskustelemme asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa, jotta pystymme arvioimaan laaja-alaisesti ja 
monipuolisesti asiakkaan tilannetta. Tapaamisellamme havainnoimme asiakasta ja toteutamme toimin-
takyvyn mittaukset. Varmistamme, että palvelujen tarvetta arvioiva työntekijämme kirjaa aina asiakkaan 
ja hänen läheistensä näkemyksen palvelujen tarpeesta.  
 

5.2 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suun-
nitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoit-
teet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua asiakas/palvelusuunnitelmaa 
ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 
 
Miten palvelusuunnitelman toteutuminen asiakkaan palvelussa/hoidossa varmistetaan, on omavalvonnan keskeisiä sovittavia 
asioita.  

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 

Jokaiselle asiakkaallemme laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma heti kun asiakas tulee yksikkömme 
kotihoidon asiakkaaksi. Asiakas- ja potilastietojärjestelmässä (Apotti) hoito- ja palvelusuunnitelma ja-
kaantuu kahteen osaan: toistuvaksi suunnitelmaksi (säännöllinen vai tilapäinen asiakas, käyntitiheys, 
ajanvaraustyyppi, käynnin kesto) ja hoitotyön suunnitelmaksi (tarkempi kuvaus sisällöstä: tarpeet, ta-
voitteet ja keinot/tehtävät. Tehtävä-kohdassa vastataan kysymyksiin mitä tehdään, kuka tekee/vastaa, 
milloin tehdään). 
  
Laadimme suunnitelman yhteisymmärryksessä asiakkaan ja/tai hänen läheisensä kanssa. Ensivai-
heessa on tärkeätä, että asiakkaan kotihoidon hoitotyön suunnitelmassa on selkeästi kuvattu selviyty-
miseen, lääkehuoltoon ja ravitsemukseen liittyvät asiat. Seuraamme suunnitelman toteutumista aktiivi-
sesti, kun toteutamme suunnitelman mukaisia kotikäyntejä ja päivitämme sen aina, kun asiakkaan tilan-
teessa tapahtuu oleellinen muutos. 
 
Teemme hoidon arviointia vähintään kolmen kuukauden välein ja aina asiakkaan voinnin oleellisesti 
muuttuessa. Asiakkaan vastuuhoitajan vastuulla on tiedottaa työyhteisöämme hoito- ja palvelusuunni-
telman muutoksista. Akuuteissa tilanteissa muutoksesta informoi asiakasta hoitanut työntekijä. 



 

12 

  
Hoitotyön dokumentoinnista muodostuu kokonaisuus, joka käsittelee hoidon kannalta olennaisia asioita 
niin, että hoitotyön suunnitelma (hoitotyön tarpeet, tavoitteet ja suunnitellut toiminnot), päivittäiskirjauk-
set ja hoidon arviointi (tilannearvio, väliarvio ja loppuarvio) kuvaavat samoja asioita. Teemme jokaiselle 
asiakkaallemme myös hoitotyön yhteenvedon hoitojakson päättyessä. Arvioinnit, laboratoriolähetteet, 
rokotukset - palvelukontaktissa tehty dokumentointi siirtyy Kantaan asiakkaan nähtäviksi. 
 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
 

Apotissa asiakkaan tietojen yhteenvetoon on koottu asiakkaan keskeisiä tietoja, kuten osoite ja puhe-
linnumero, erikoisalan kommentit, yhteyshenkilöt, riskitiedot, diagnoosit, lääkitys, antikoagulaatioyh-
teenveto ja tulevat ajanvaraukset.  
 
Hoito- ja palvelusuunnitelma on työntekijöidemme tärkein työkalu asiakkaamme kokonaisvaltaisen hoi-
don toteuttamisessa. Jokainen työntekijä perehtyy asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja on 
vastuussa siitä, että toimii suunnitelmien mukaisesti. 
 
Kotikäynneillä hoitajillamme on pääsääntöisesti käytössä älypuhelimet, joista he näkevät päivittäiset 
asiakaskäyntinsä ja tarkistavat työvuoronsa aikana olevien asiakkaiden tietoihin tehdyt viimeisimmät 
kirjaukset. Asiakkaan kotona hoitaja aloittaa älypuhelimella kotikäynnin ja kuittaa sinne hoitotyön suun-
nitelman mukaiset tehtävät. Kuittauksen avulla varmistamme, että suunnitelmaa noudatetaan ja asiat 
läpikäydään. Vastuuhoitaja ja tiimien muut hoitajat sekä esimies seuraavat asiakkaan hoidon toteutu-
mista. Päivittäisen hoitotyön kirjaamisen tulee vastata asiakkaan hoitosuunnitelman tarpeita ja tavoit-
teita. 
 
Työntekijämme keskustelevat matalalla kynnyksellä keskenään asiakkaiden hoitotyön suunnitelmista 
jos/kun niissä on tarkennettavaa/päivitettävää. Toimintayksikön tiimipalavereissa nostetaan aika ajoin 
esille yhdessä pohdittavia asiakasasioita. 
 

5.3 Asiakkaan kohtelu 

 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemat-
tomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen 
vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon 
palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistu-
mistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse 
omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 
 

Kunnioitamme asiakkaamme itsemääräämisoikeutta oman kotinsa ja hoitonsa suhteen. Asiakkaal-
lamme on vapaus päättää itse omista jokapäiväisistä toiminnoistaan ja annamme asiakkaan tehdä va-
lintoja kaikissa päivittäisissä tilanteissa ja toiminnoissaan. Asiakkaamme saa elää yksilöllistä ja oman-
näköistä elämää omassa kodissaan. Varmistamme hoitotyön suunnitelmissa, että asiakkaan mielipiteet 
huomioidaan ja pyrimme esim. toteuttamaan kotikäynnit asiakkaan toivomalla ajalla. 
 
Kotihoidon asiakkuuden alkaessa läpikäymme yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti hänen läheistensä 
kanssa Kotihoidon palvelujen toteuttamisen sopimuksen. Siinä sovimme yhteiset pelisäännöt. 
 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtai-
sesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Jos rajoitustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan, on niille oltava laissa 
säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden 
henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset 
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kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henki-
lön ihmisarvoa kunnioittaen. Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 

Asiakkaan kanssa pyrimme aina ensisijaisesti neuvottelemaan ja yhteisymmärryksessä toteuttamaan 
hänelle parasta mahdollista hoitoa. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta rajoittavat toimenpiteet ovat aina 
viimesijaisia ja mahdollisia ainoastaan poikkeustapauksissa, kun muut hoidolliset toimenpiteet eivät ole 
riittäviä tai niitä ei voida käyttää. Kotihoidossa ei rajoittamistoimia käytetä ja jos tarve rajoittamiseen 
tunnistetaan arvioidaan moniammatillisesti asiakkaan palvelujen tarve. 
 
Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustelemme asiakkaan sekä asia-
kasta hoitavan lääkärin sekä asiakkaan läheisten kanssa. Kirjaamme ne tarkasti asiakkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan. 
 
      

 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekijöiden perehty-
mistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeustur-
vaa. 
 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 
 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuo-
rovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle 
viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämis-
vastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida 
epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 
 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-
lista kohtelua havaitaan?  

 
Kohtelemme asiakkaitamme arvojemme ja toimintaperiaatteidemme mukaisesti kunnioittaen ja arvos-
taen ja ottaen huomioon heidän itsemääräämisoikeutensa. Tämä on jokaisen työyhteisömme jäsenen 
velvoite. Varmistamme asiakkaiden asiallisen kohtaamisen kohtelemalla kaikkia asiakkaita kohteli-
aasti, asiallisesti, asiakkaan mielipide huomioiden ja häntä kuunnellen. 
 
Mikäli epäasiallista käyttäytymistä havaitaan, tulee siitä aina huomauttaa epäasiallisesti käyttäytyvälle 
työntekijälle ja ilmoittaa esimiehelle. Asiakas ja tarvittaessa hänen omaisensa voivat tehdä epäasialli-
sesta käyttäytymisestä suullisen tai kirjallisen valituksen. 
 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, 
haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 

Kirjaamme asiakasta kohdanneen haittatapahtuman tai vaaratilanteen SPro-/HaiPro -ilmoitukseen ja 
käsittelemme tapahtuman asiakkaan ja läheisen kanssa heti tapahtuman jälkeen sekä työyksikössä. 
Haittatapahtuman/vaaratilanteen kirjaamme myös asiakas- ja potilastietojärjestelmään. 
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5.4 Asiakkaan osallisuus laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

 
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 hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asi-
akkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 

Palautteen kerääminen 
 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakas-
palautetta kerätään? 

 
Asiakas ja läheiset voivat antaa suullista tai kirjallista palautetta jatkuvasti joko ottamalla yhteyttä toi-
mintayksikkömme työntekijöihin tai esimieheen tai kotihoidon päällikköön. 
 
Kirjallinen palaute voi olla vapaamuotoinen paperikirje, sähköpostiviesti tai puhelinsoitto. Läheiset 
voivat tulla myös keskustelemaan esimiehen kanssa ja antamaan palautetta. 
 
Keräämme asiakkailtamme palautetta asiakastyytyväisyyskyselyiden kautta (mm. koko 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan yhteinen asiakastyytyväisyyskysely, kahden vuoden välein)  
 
Asiakastyytyväisyyskysely: ateriapalvelu, turvapalvelu, siivouspalvelu. 
 
Vantaan kotihoito järjestää mahdollisuuksien mukaan asiakas-/läheisiltoja 2 x vuodessa, jossa on mah-
dollisuus myös antaa palautetta sekä kehittämisehdotuksia. 
 
Vantaan kaupungin kotisivuilta löytyy tarkempaa tietoa palautteen, muistutuksen, kantelun ja 
potilasvahinkoilmoituksen tekemisestä: 
http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/asiak-
kaan_oikeudet_ja_turvallisuus/palaute_muistutus_kantelu_ja_potilasvahinko 
 
 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 

Toimintayksikön esimies, yhdessä työntekijöiden kanssa, käsittelee saadun asiakaspalautteen, suun-
nittelee kehittämistoimenpiteet, seuraa toiminnan kehittymistä ja antaa vastauksen asiakkaalle. Esimies 
toimittaa vähintään kerran vuodessa yhteenvedot saaduista asiakaspalautteista ja kehittämistoimenpi-
teistä Kotona asumisen tuen palveluyksikön palvelupäällikölle.   
 
Annamme asiakkaille ja läheisille vastineet palautteisiin sovitulla tavalla kirjallisesti tai suullisesti. 
 
 

5.5 Asiakkaan oikeusturva 

 
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on 
kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät 
päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättö-
mällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön 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.  

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 

Kotona asumisen tuen palvelupäällikkö Aila Halonen, aila.halonen(at)vantaa.fi 
 

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/asiakkaan_oikeudet_ja_turvallisuus/palaute_muistutus_kantelu_ja_potilasvahinko
http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/organisaatio/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/asiakkaan_oikeudet_ja_turvallisuus/palaute_muistutus_kantelu_ja_potilasvahinko
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Potilas- ja sosiaaliasiamies Miikkael Liukkonen, puh. 09 8392 2537  
osoite: Asematie 10 A, 2.kerros 01300 Vantaa 
 
Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävänä on edistää sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden oikeustur-
vaa. Asiamies toimii tarvittaessa välittäjänä asiakkaan ja viranhaltijoiden välillä samalla, kun asiak-
kaalla on käytössään myös viralliset valituskanavat. 
 
Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo terveydenhuoltoalan henkilökunnan antamaan hoitoon tai kohte-
luun liittyvissä ongelmissa sekä avustaa potilasvahinkoasioissa tai muistutuksen tekemisessä. 
 
Sosiaali- ja potilasasiamies edellyttää, että potilas/asiakas ottaa mahdollisimman pian yhteyttä viimei-
simpään hoitopaikkaan asioiden selvittämiseksi.  
 

c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista 
 

Kuluttajaneuvonta: arkisin klo 9–15 puh. 029 5053050 
 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 
 

Jatkuva asiakaspalaute: 
Otamme vastaan, tallennamme ja käsittelemme jatkuvan asiakaspalautteen omien toimintaoh-
jeidemme mukaisesti. 
 
Suullinen asiakaspalaute: 
Käsittelemme palautteen välittömästi ja palautteen perusteella ryhdymme tarvittaviin laadunvalvonta-
toimenpiteisiin. Tapauksesta pyydetään tarvittaessa kirjallinen vastine toimintayksiköstämme. Lähe-
tämme asiakkaalle asiakkaan niin halutessa kirjallisen vastineen. Vastineessa kerromme palautteen 
käsittelystä ja toteutettavista laadunvalvontatoimenpiteistä. Asiakaspalautteet käsitellään myös yksik-
kökokouksissa työntekijöiden kanssa. 
 
Kirjallinen asiakaspalaute/palvelusta tehdyt muistutukset: 
Otamme vastaan kirjallisen asiakaspalautteen. Korjaavan kirjallisen asiakaspalautteen käsitelemme 
aina muistutuksena, ellei asiakas tätä erikseen kiellä. Palaute toimitetaan palveluntuottajalle ja korjaa-
vaan palautteeseen pyydetään palveluntuottajalta kirjallinen vastine. Asiakkaalle lähetetään aina kirjal-
linen vastine. Vastineessa kerromme palautteen käsittelystä ja toteutettavista laadunvalvontatoimenpi-
teistä. Palveluntuottajan antaman vastineen käymme läpi asiakkaalle lähetettävässä vastineessa. 
Vastineen kotihoidolle suunnattuun muistutukseen hyväksyy ja allekirjoittaa Kotona asumisen tuen 
palvelupäällikkö. 
 
Palveluista tehtyjen kantelujen käsittely: 
Asiakas voi tehdä palvelusta kantelun aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto pyytää kanteluun kirjal-
lisen vastineen tarpeelliseksi katsomaltaan taholta. Mikäli aluevalvontavirasto pyytää kanteluun vasti-
netta kotihoidosta, vastaa vastineen valmistelusta palvelupäällikkö.  
 
Ostotiimi käsittelee muistutukset, kantelut ja muut valvontapäätökset palveluntuottajan osalta. Asiasta 
pyydetään vastine palveluntuottajalta kirjallisesti. Käsittelemme asiaa yhdessä palveluntuottajan 
kanssa ja ryhdymme palautteen perusteella tarvittaviin laadunvalvontatoimenpiteisiin. 
 
Käsittelyn jälkeen valmistelemme kanteluun kirjallisen vastineen. Vastineen hyväksyy ja allekirjoittaa 
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja.  
 

Kantelut käydään myös läpi työntekijöiden kanssa yksikkö kokouksissa. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

https://www.google.com/search?q=kuluttajaneuvonta+Vantaa&rlz=1C1GCEA_enFI949FI949&ei=vMCTYNLMMYjX3AO6vIjIDQ&oq=kuluttajaneuvonta+Vantaa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoCCABQ7ogBWOuQAWD0kQFoAXACeACAAWKIAakEkgEBOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjSmsS96LTwAhWIK3cKHToeAtkQ4dUDCA4&uact=5
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2-4 viikkoa (Muistutus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä ja muistutukseen on vastattava koh-
tuullisessa ajassa.) 
 

 
6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 
 

6.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen 

Seuramme kotikäynneillä asiakkaidemme terveydentilaa, toimintakykyä ja hyvinvointia säännöllisesti. 
Vastuuhoitaja arvioi ja kirjaa väliarvion asiakkaan toimintakyvystä ja voinnista Apotti asiakas- ja poti-
lastietojärjestelmään 3 kk:n välein tai aina kun asiakkaan vointi muuttuu oleellisesti. Samalla vastuu-
hoitaja arvioi asiakkaan ja muiden hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa asiakkaan hoitotyön 
suunnitelman ja palvelusuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja päivittää tarvittaessa suunnitelmia.  
 
Käytössämme on asiakkaan kotikansio, minkä päivittäminen kuuluu myös vastuuhoitajan tehtäviin. 
Käytämme säännöllisen kotihoidon piirissä olevan asiakkaan fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja so-
siaalisen toimintakyvyn sekä terveydentilan arviointiin RAI-arviointijärjestelmää. Vastuuhoitaja tekee 
RAI-arvioinnin, kun asiakas tulee kotihoidon asiakkaaksi ja aina silloin, kun asiakkaan vointi oleellisesti 
muuttuu, mutta vähintään puolivuosittain. RAI-arvioinnin tietoja käytetään asiakkaan 
yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan ja seurantaan. 
 
Toimintayksikössämme on nimetty RAI-tukihenkilöt. He toimivat henkilökuntamme RAI-ohjelman käy-
tön ja kirjaamisen tukena. 
 

Kirjaamme asiakkaidemme hoito- ja palvelusuunnitelmaan tavoitteita, jotka liittyvät asiakkaan toiminta-
kyvyn ja omien voimavarojen ylläpitämiseen. Yksilöllisesti pyrimme huomioimaan asiakkaan päivittäi-
sen liikkumisen, ulkoilun, kuntoutuksen ja kuntouttavan toiminnan tarpeen. 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 

Tarkistamme asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman aina silloin, kun asiakkaan toimintakyvyssä ta-
pahtuu sellaisia muutoksia, mitkä vaikuttavat hänen palveluntarpeeseensa. 
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6.2 Ravitsemus 

 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 
 

Seuraamme ja arvioimme asiakkaidemme ravitsemustilaa kotikäyntien yhteydessä. Asiakkaan riittävä 
ravinto, nesteensaanti ja ravitsemuksen taso ovat tärkeitä hänen toimintakykynsä ylläpitämiseksi.  
 
Asiakkaamme ravitsemustilan arvioimisen yksinkertaisin välineemme on säännöllinen painonseuranta. 
Sen lisäksi hyödynnämme myös erilaisia mittareita kuten ravitsemustilanteen arviointiin suunniteltua 
MNA (Mini Nutritional Assessment) sekä Rai-arvioinnista saatua tietoa. 
 
Asiakkaan hoitotyönsuunnitelmaan kirjaamme asiakkaan ravitsemustilan seurannan. Punnitsemme 
asiakkaamme vähintään kerran kuukaudessa, jotta huomioimme mahdollisen tahattoman painonlas-
kun.  
 
Jos asiakkaamme ei pysty heikentyneen toimintakykynsä tai terveydentilansa vuoksi itse huolehti-
maan aterioistaan tai omaisen turvin ruuanlaitosta tai valmiin ruuan lämmityksestä, niin teemme asiak-
kaalle palvelutarpeen arvioinnin ja ohjaamme hänet ateriapalvelun piiriin, jotta asiakkaan päivittäinen 
lämpimän aterian saanti turvataan. Hoitajamme avustavat asiakkaitamme tarvittaessa myös aamu-, 
väli- ja iltapalan valmistamisessa sekä ruuan lämmittämisessä. 
 
Ohjaamme asiakkaitamme ravitsemuksessa. Kerromme asiakkaalle monipuolisen ravinnon merkityk-
sestä ja myös riittävästä D-vitamiinin saannista. Tarvittaessa hankimme asiakkaalle täydennysravinto-
valmisteita, joilla voidaan tehokkaasti lisätä asiakkaiden ravinnonsaantia tai täydentää asiakkaan nor-
maalia ruokavaliota. 
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6.3 Hygieniakäytännöt 

 
Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset 
hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta 
huolehtimisen lisäksi infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt 
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 

Perehdytämme työntekijämme Vantaan kaupungin hygieniaohjeisiin ja -työtapoihin. Jokainen työnteki-
jämme on vastuussa yleisestä hygieniatasosta. Turvallisen ja laadukkaan hoidon perustana ovat 
aseptinen toiminta ja yhteneväiset hygieniakäytännöt, jotka koskettavat niin arjen hoitotoimenpiteitä 
kuin erityistilanteita. Tarvittaessa konsultoimme hygieniahoitajaa.  Mikäli yksikössämme on epidemi-
aksi yltynyt tartuntatauti, noudatamme tarkasti tartuntatauti- ja hygieniayksikön ohjeita sekä seu-
raamme ja raportoimme tilanteesta asianosaisia. 
 
Henkilökuntamme noudattaa asiakastyössä tartuntatauti- ja hygieniayksikön antamia ohjeita sekä päi-
vitettyjä ja ajantasaisia ohjeita työntekijöille.  Asiakastyön toteuttamisessa korostuu ohje tavanomai-
sista varotoimista. Jokaisella työntekijällämme on vastuu omaksua ohjeiden mukaiset, tartuntoja eh-
käisevät toimintatavat, joista asianmukainen käsihygienia on yksi keskeisimmistä. Yksikössämme on 
nimetty hygieniavastaava, joka osallistuu kokouksiin ja perehdyttää muuta henkilökuntaa. 
 
Tartuntatautilaki velvoittaa tiettyjen rokotteiden ottamiseen suurimmalle osalle sosiaali- ja terveyden-
huollon alalla työskenteleville. Ohjaamme henkilökuntaamme rokotusasioissa. Tavoitteena on, että 
asiakaskontaktissa oleva henkilöstö ottaa vuosittain influenssarokotteen, ellei sille ole vasta-aiheita. 
Influenssarokotteen ottaminen on myös osa asiakasturvallisuutta. Henkilökunnan rokotuksilla suo-
jaamme sekä vakavalle influenssalle alttiita asiakkaita, että työntekijöitä influenssalta ja muilta tartun-
tataudeilta. 
 
Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen kuuluu päivittäiseen hoitotyön toteuttamiseen.  
Arvioimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen suoriutumistaan päivittäisestä henkilökohtaisen hygienian 
hoidosta sekä asiakkaan tuen, ohjauksen ja avuntarpeesta ja kirjaamme asiakkaan hoitotyönsuunnitel-
maan yksilölliset tavoitteet, missä asioissa asiakas tarvitsee ohjausta ja apua ja mistä hän selviytyy 
omatoimisesti. 
 
Asiakasta ohjataan kodin siisteyteen liittyvissä asioissa ja asiakkaan kodin siisteydestä huolehditaan 
asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatuissa asioissa. Asiakasta ja hänen läheisiään ohjataan 
tarvittavien kodin siisteyteen liittyvien palveluiden hankinnassa.  
 
Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje. 
 

6.4 Terveyden- ja sairaanhoito 

 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden suun terveyden-
hoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuole-
mantapauksen varalta. 
 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkil-
listä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

 

Autamme asiakkaita suun terveydenhuollon ajanvarauksessa ja saattajan hankkimisessa tarpeen mu-
kaan. Sairaanhoitoa vaativissa tilanteissa kartoitetaan asiakkaan vointi ja päätös etenemisestä teh-
dään tämän mukaan. Työntekijöillä on toimintaohjeet erilaisiin sairaanhoidollisiin tilanteisiin. 
 
Äkillisissä ja odottamattomissa kuolemantapauksissa otamme yhteyttä hätäkeskukseen 112:een ja 
noudatamme poliisin antamia ohjeita. Kotihoidolla on käytettävissä toimintaohjeet kotikuoleman va-
ralle.  
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b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

 
Asiakkaamme ovat julkisen perusterveydenhuollon asiakkaita samoin perustein kuin muut kotona asu-
vat henkilöt. Hoitajamme arvioivat asiakkaan terveydentilaa ja toimintakykyä ja siinä tapahtuvia muu-
toksia jokaisen kotikäynnin yhteydessä. Kirjaamme muutokset asiakkaan asiakas- ja potilastietojärjes-
telmään ja ne saatetaan lääkärin tietoon. 
 
Toteutamme sairaanhoidollisia toimenpiteitä lääkärin ohjeiden mukaisesti. Hoitotoimenpiteissä pyri-
tään lääkärin kanssa neuvotellen hoitomuotoihin, jotka asiakas pystyy itse toteuttamaan tai jotka voi-
daan tehdä käyntikertoja vähentäen (esimerkiksi insuliinin valinta ja lääkehoidon ajoitus). Terveyden- 
ja sairaanhoito kotihoidossa sisältää erilaisia kokeita ja mittauksia lääkärin tai kotihoidon yleisten ohjei-
den mukaisesti. Toteutamme ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa jatkuvasti ohjauksen muodossa 
esim. liikkumisen ja ravitsemuksen suhteen.  
 
Akuutti-ja kotikuntoutusyksikössä (AAKU) toteutetaan kotikuntoutusta Vantaan sairaalan ja Kaunialan 
sairaalan sairaalakotiutumisten jälkeen. Vantaan asiakasohjausyksiköiden moniammatillinen tiimi ar-
vioi kotikuntoutuksen ja voi tehdä lähetteen Aakuun. Alueellisille kotihoidon asiakkaille on mahdolli-
suus tarjota kotikuntoutusta Rai-arvioinnin perusteella tai toimintakyvyn alentuessa. Näissä tapauk-
sissa tehdään lähete Aakuun. Fysioterapeutti tekee kotikäynnin ja tämän perusteella asiakkaalle aloi-
tetaan määräaikainen kotikuntoutusjakso.  
  
Kotikuntoutusjakson jälkeen alueellinen kotihoito jatkaa arkikuntoutusta suositusten mukaan kirjaa-
malla sen asiakkaan hoitosuunnitelmaan. 
 
 
c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 

Asiakkaiden vastuulääkäri, toimintayksikön esimies ja hoitohenkilökunta. 
 

6.5 Lääkehoito 

 
Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen lää-
kehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähim-
mäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että 
julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö. 
 
Pitäisikö tässä olla lääkehoidon koulutustasoon ja täydennyskoulutukseen liittyvää asiaa. 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Toimialan lääkehoitosuunnitelma perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön julkaisuja 2021:6) ohjeeseen Turvallinen lääkehoito – Opas lääkehoitosuunnitelman tekemi-
seen sosiaali- ja terveydenhuollossa1. Lääkehoitosuunnitelma on osa potilasturvallisuussuunnitelmaa, 
josta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa2 (341/2011), ja jonka terveydenhuolto-
laki3 (30.12.2010/1326) velvoittaa terveydenhuollon toimintayksikön laatimaan (8§ Laatu ja potilastur-
vallisuus). 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa. Sosiaali- 
ja terveystoimialan potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjausryhmä koordinoi päivitystyön. Kotona asu-
misen tuen/ kotihoito lääkehoitosuunnitelma päivitetään sen mukaisesti. Jokaisen yksikön esimiehet 
vastaavat omassa yksikössään tapahtuvien muutosten päivittämisestä ja tiedottamisesta henkilökun-
nalle. 
 
Toimialan lääkehoitosuunnitelman ohella yksiköillä tulee olla yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat, 
joissa on kunkin yksikön lääkehoitotoiminnan kannalta olennaisia tarkennuksia tai lisäohjeita. Nämä 
lisäohjeet eivät voi kumota toimialan lääkehoitosuunnitelman yhteisiä ohjeita.  
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Jokaiselta lääkehoitoa toteuttavalta työntekijältämme edellytämme asianmukaista lupaa (LOVe-tentti 
ja ylilääkärin allekirjoittama lääkelupa). Tämän toteutumisesta ja luvan uusimisesta valvoo ja vastaa 
esimies. Lupa on voimassa viisi (5) vuotta teoriaosuuden suorittamisesta. 
 

c) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
 

Toimialan johto on vastuussa toimialan lääkehoitosuunnitelman laatimisen, toteuttamisen ja seuran-
nan organisoinnista. Esimiehet ohjaavat ja valvovat lääkehoidon toteutumista lääkehoitosuunnitelman 
mukaisesti sekä päättävät eri henkilöstöryhmien työnjaosta ja yhteistyöstä. Laillistetut terveydenhuol-
lon ammattihenkilöt kantavat kokonaisvastuun päivittäisestä lääkehoidon toteuttamisesta. Jokainen 
lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva työntekijämme vastaa omasta toiminnastaan ja siitä, että 
lääkkeet jaetaan ja annetaan lääkemääräyksen mukaisesti.  
Esimiehellä on kokonaisvastuu henkilöstön toteuttamasta päivittäisestä lääkehoidosta. Hän organisoi 
toimintaa, huolehtii tehtäväjaosta sekä lääkehoitoon liittyvästä ohjauksesta ja valvonnasta. 
 
Esimies vastaa henkilöstön toteuttamasta lääkkeiden tilauksesta, oikeasta varastoinnista ja hävityk-
sestä sekä tehtäväjaosta. Esimiehen on varmistettava työntekijän ammattitaito lääkehoidon toteuttami-
sen kannalta. Esimies huolehtii, että lääkehoitoon osallistuva henkilöstö päivittää lääkehoidon osaami-
sensa vähintään viiden vuoden välein ja osallistuu tarjottavaan täydennyskoulutukseen.  
 
Lääkehoidon suunnittelusta ja lääketieteellisestä toiminnasta vastaa ensisijaisesti (kotihoidon ylilää-
käri) asiakkaan omalääkäri. Noudatamme yksikössämme lääkärin määräämää lääkehoitoa ja ohjeita.  
 
Lääkehoidon toteutukseen yksikössämme osallistuvat lääkärit, sairaanhoitajat, lähi- ja perushoitajat 
sekä lääkehoidon toteutukseen koulutetut sosiaalialan ammattihenkilöt. Lääkehoidon toteuttaminen 
yksikössämme edellyttää lääkeluvan suorittamista.  
 
Lähihoitajamme konsultoivat tarvittaessa sairaanhoitajia, joilla on lääkehuollosta laajempi koulutus ja 
sitä kautta valtuudet. 
 
Toteutamme asiakkaamme lääkehoitoa yksilöllisesti asiakkaan lääkelistan sekä hoito- ja palvelusuun-
nitelman mukaisesti. Lääkehoidon toteuttaminen asiakkaan kotona asettaa lääkehoidolle jossain mää-
rin rajoituksia, esimerkiksi lääkehoidon vaikuttavuuden seurannassa. Asiakkaan siirtyminen kotoa sai-
raalahoitoon ja päinvastoin on lääkehoidon onnistumisen kannalta erityishuomiota vaativa asia. 
  
Jos vastaamme asiakkaan lääkityksen hoidosta kokonaisuudessaan, säilytetään lääkkeet asiakkaan 
kotona lukollisessa kaapissa, lääkelaatikossa tai kotihoidon toimiston lääkehuoneessa. Pääsääntöi-
sesti kotihoitomme säännölliset asiakkaat ovat koneellisen annosjakelun piirissä. Apteekin toteuttama 
koneellinen annosjakelu on olennainen osa lääkehoidon kokonaisuutta ja se vaatii henkilöstöltämme 
prosessin hallitsemista. Toimitamme koneellisessa annosjakelussa olevan asiakkaan reseptit apteek-
kiin, jossa asiakkaan kokonaislääkitys tarkistetaan. Kotihoitoon toimitetaan apteekista asiakkaan an-
nospussirullat sekä ajan tasalla oleva lääkityskortti. 
 
Joillakin asiakkaillamme on käytössä Evondos® -palvelu, mikä käyttää hyväkseen lääkkeiden koneel-
lista annosjakelua. Evondos® E300 lääkeautomaatti on automatisoituun lääkkeiden annosteluun tar-
koitettu laite, josta lääkitystä nauttiva henkilö saa hoitosuunnitelman lääkelistan mukaisen lääkeannok-
sen ennalta määritettynä ajankohtana. Asiakkaamme lääkkeet toimitetaan yksikköömme sopimusap-
teekista annospusseihin pakattuna ja hoitajamme asettavat annospussi-rullat Evondos® E300 lää-
keautomaattiin kahden viikon välein. Ohjauksella varmistamme, että asiakas osaa ottaa lääkkeet oike-
aan aikaan ja hoitajamme seuraavat asiakkaan lääkehoidon toteutumista. 
 
Lääkehoidon toteutuksen muotoja kotihoidossa ovat lääkkeiden jakaminen dosettiin, lääkkeiden anta-
minen luonnollista tietä, ihon alle tai lihakseen, rokotteiden anto, asiakkaan/omaisen informoiminen ja 
ohjaaminen lääkkeiden normaaleista vaikutuksista, haitta-, sivu- ja yhteisvaikutuksista sekä lääkkei-



 

21 

den vaikutusten havainnointi ja dokumentointi, lääkehoidon seurantaan tarvittavien laboratoriomittaus-
ten (verensokeri, pika INR -mittaukset) teko, verinäytteiden otto sekä tarvittaessa hoitavan lääkärin 
konsultointi. 
 
Kotihoidossa voidaan antaa ravintoa ja lääkitystä gastrostooma-potilaille suoraan vatsanpeitteiden 
läpi, mutta asiakkaiden suonensisäinen neste-, ravitsemus- tai lääkehoito sekä verensiirrot on keski-
tetty toteutettavaksi kotisairaalan toimesta.  
 
 

 6.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiakkaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat 
osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Myös lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuk-
sen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpei-
taan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 
 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunan-
tajien kanssa toteutetaan? 
 

Toteutamme yhteistyötä yleisiä viestintämenetelmiä käyttäen. Huomioimme tietoturva- ja salassapito-
ohjeistukset. 
 

Alihankintana tuotetut palvelut 
 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati-
muksia? 

 
Jokaisen palvelutuottajan kanssa on olemassa sopimus, jossa määritellään tarkemmin mm. toiminnot 
ja laatuvaatimukset. Keräämme palautetta jatkuvasti. Selvitämme akuutit asiat välittömästi niiden il-
maannuttua sopimuksissa ohjeistetuin tavoin, jotta varmistamme ettei asiakasturvallisuus vaarannu. 

 
7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja 
pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön 
perusteella. Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomais-
ten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuus-
suunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmis-
taa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta hen-
kilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehti-
maan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemi-
seen. 

 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakastur-
vallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

      
Kotihoidossa kirjataan HaiPro- ja SPro-ilmoituksia, joiden pohjalta tehdään kehittämistoimenpiteitä 
sekä korjaavia toimenpiteitä. Jos työntekijät havaitsevat palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyviä riskejä 
asiakkaan kotona, työntekijät ovat yhteydessä tarvittavaan viranomaiseen. Uhka- ja väkivaltatilan-
teissa työntekijät ovat yhteydessä poliisiin. Tarvittaessa työntekijät ovat yhteydessä sosiaaliviranomai-
siin esim. edunvalvontaan liittyvissä tilanteissa. 
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7.1 Henkilöstö 

 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö, kuten esimerkiksi yksityisessä päivähoi-
dossa varhaiskasvatuslaki ja päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammattihenki-
löistä annettu laki, joka tuli voimaan 1.3.2016. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty hen-
kilöstömitoitus 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, henkilöstön rakenne (eli 
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pi-
dettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja hen-
kilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys 
varmistetaan. 
 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 
 

Kotihoidon toimintayksikössämme on 23 vakanssia 
- 6 sairaanhoitajaa 
- 17 lähihoitajaa 
 

 
Lisäksi saatavilla tarvittaessa akuutin arviointi- ja kotikuntoutusyksikön tarjoamia palveluita. 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 

Akuutit sijaisuudet (alle 14 vrk) hoidamme resurssikeskuksen kotihoidon resurssipoolin henkilöstön tai 
Seuren/muiden henkilöstövuokrausyritysten työntekijöiden avulla. Resurssikeskus vastaa sijaisten 
hankinnasta toimintayksikön ulkopuolelta.  

- Esimies kartoittaa oman toimintayksikön tilanteen, tarvitsemmeko sijaista vai pärjäämmekö 
olemassa olevalla henkilöstöresursseilla. Jos tarvitsemme sijaista, esimies tiedustelee ensin 
omilta työntekijöiltään halua tehdä ylimääräisiä työvuoroja työhyvinvointi ja lainsäädännön 
määräykset huomioiden. Vastaavasti resurssikeskuksen esimies selvittää omalta henkilöstös-
tään halua tehdä ylimääräisiä vuoroja työhyvinvointi ja lainsäädännön määräykset huomioiden. 
Tämän jälkeen resurssikeskus laittaa hakemukset Seureen/muihin henkilöstövuokrausyrityk-
siin. 

 
Ennalta tiedossa olevat yli 13 pv sijaisuudet hoidamme palkkaamalla niihin ulkopuolinen sijainen Van-
taan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. 
 

d) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
 

Hyvällä yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla, henkilöstön liikkumisella ja tarvittaessa sijaisilla varmis-
tamme yksikkömme henkilöstövoimavarojen riittävyyden.  
 
Vuosilomat suunnitellaan janoihin, joihin resurssikeskus hankkii sijaiset. 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnanta-
jien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä ote-
taan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakentee-
seen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön 
työntekijöille. 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

 
 
Avoimet vakanssit laitetaan joko sisäisesti tai julkiseen hakuun kelpoisuusehdot määriteltyinä. 
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Määrittelemme hakemuksessa kelpoisuusehdot sekä toimimme Vantaan kaupungin rekrytointiohjeis-
tuksen mukaisesti. 
 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 

Toistaiseksi voimassa oleviin vakansseihin tulevilta tiedustelemme luottotiedot, josta kerromme avoi-
mesti haastattelutilanteessa. Varmistamme ammattihenkilön ammattioikeuden JulkiTerhikistä/Suosi-
kista (Valvira). Pyydämme arvioita suosittelijoilta. Teemme tarvittaessa kielitestin. Käytämme rekry-
toinneissa yhteisesti hyväksyttyä haastattelulomaketta, jotta varmistamme ennalta, että oleelliset tie-
dot tulee selvitettyä. Lisäksi haastattelutilanteessa on kaksi haastattelijaa. Vakituiseen työsuhteeseen 
valituista tehdään esitys kotihoidon päällikölle.  
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä oma-
valvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen 
ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työ-
hön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työnteki-
jöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täyden-
nyskouluttautuminen. 
 
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkoh-
dasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on 
laadittava 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 poistamiseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen 
tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskinhallinnan prosessissa 
epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omavalvon-
nan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan 
tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttami-
seen.  

 
Henkilöstömme perehdytetään Vantaan kaupungin perehdytysohjelman mukaisesti, jossa määritellään 
tavoitteet ja perehdytyksen osa-alueet. Nimeämme esimiehen lisäksi perehdytyksen ensisijaisen to-
teuttajan. Perehdytyksen kesto suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti työkokemuksen ja osaamisen pe-
rusteella. Uusi työntekijämme tekee taustasta riippuen yhteisiä vuoroja perehdyttäjän kanssa parista 
päivästä pariin viikkoon. Samalla hän tutustuu toimintayksikkömme toimintaohjeisiin ja kuittaa ne lue-
tuksi. Tietosuoja-asiat, omavalvontasuunnitelma, lääkehoidonsuunnitelma, pelastussuunnitelma. 
 
Uuden työntekijän perehdyttämiseen osallistuu koko työyhteisömme ja nimetyt vastuuhenkilöt esittele-
vät tarkemmin uudelle työntekijälle omia osaamisen alueita toimintaohjeineen. Koeaikana työntekijä 
käy perehdytysohjelman läpi ja keskustelee esimiehen kanssa työn aloituksen sujumisesta, jotta var-
mistamme, että perehdytys toteutuu kattavasti ja työtehtävät velvollisuuksineen on läpikäyty. Mikäli 
työntekijältä edellytetään lääkeluvan suorittamista, tulee se suorittaa koeajan puitteissa. 
 
Opiskelijoille nimeämme ohjaajat ja käymme yksikköön perehdytyksen vastaavanlaisesti läpi kuin uu-
delle työntekijälle. Teemme tiivistä yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa. 
 
 
b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty 

ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvon-
nassa (katso riskinhallinta). 

 

Katso riskinhallinta. 
 

c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

 



 

24 

Toimintayksiköissämme esimies käy työntekijöidensä kanssa vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut. 
Tämä sisältää myös henkilökohtaisen koulutussuunnitelman läpikäymisen. Koulutussuunnitelmassa 
otetaan huomioon alan ja toimintayksikkömme toimintasuunnitelman mukaiset painopistealueet, työn-
tekijän yksilölliset osaamistarpeet ja työtehtävien edellyttämät erityistarpeet.  
 
Nostamme vuosittain keskusteluun kotihoidon toimintayksiköissä ilmaantuneet koulutustarpeemme, 
sillä koulutussuunnitelmat työstetään vanhus- ja vammaispalvelussa, kotona asumisen tuen palveluyk-
sikössä, kotihoidon vastuualueella ja toimintayksikkötasolla niin yksikkö- kuin henkilötasolla. 
 
Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti Vantaan kaupungin sisäisinä koulutuksina. Osallistumme tar-
vittaessa myös ulkoisiin koulutuksiin. Täydennyskoulutusvelvoite on vähintään 3 päivää (á 6h/päivä) 
vuodessa, jota seurataan vuositasolla.  
 
Tavoitteena on edistää työntekijöiden ammattiosaamista sekä vastata sosiaali- ja terveydenhuollon 
muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. 
 

7.2 Toimitilat 

 
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Suunnitelmassa 
kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai 
miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vie-
railut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.  
 
Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi: 
 
- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät? 
- Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa. 
 

Tilojen käytön periaatteet 

      
 
Kotihoidon työntekijät työskentelevät pääasiassa asiakkaiden kodeissa. Kotihoidossa ei ole erillistä 
vastaanottotoimintaa. Toimintayksikkömme toimistotilat sijaitsevat osoitteessa Rajatorpantie 8 A 3. krs  
01600 Vantaa (Virtatalo) 
 
 
Kaikissa kiinteistön hoitoon ja kunnossapitoon liittyvissä asioissa esim. vikailmoituksissa otamme yh-
teyttä kiinteistön huoltoyhtiöön. 
  
Huoltoyhtiö ISS Palvelut Oy     050 5735091          päivystysnumero  0200 15500 
Hissihuolto KONE Hissit Oy                                                                 0800 15063 
Vartiointiliikkeen yhteystiedot AVARN Security                                    010  6202000 
  
 
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Vantti on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka tuottaa puhtauspalvelun toimitiloissamme. Toimiti-
lojemme siivous noudattaa sopimuksessa sovittua suunnitelmaa ja se toteutetaan Vantin työntekijöi-
den toimesta. 
 
Esimies seuraa siivoussuunnitelman toteutumista ja pitää Vantin vastaavien henkilöiden kanssa sään-
nöllisesti yhteyttä. Lisäksi annamme palautetta siivoustyön tasosta ja varmistamme, että toiminta on 
sovitun siivoussuunnitelman ja -sopimuksen mukaista. 
 
Työntekijöillämme on käytössä suojavaatteita, joiden pesusta vastaa palveluntuottaja (Lindström). 
Pyykit noudetaan toimitiloistamme kerran viikossa. 
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7.3 Teknologiset ratkaisut 

 
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. 
Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia 
vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suun-
nitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön 
ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 
 

Turvapalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti yksin asuville ja turvattomuutta kokeville henkilöille, joilla on 
ongelmia liikkumisessa tai joiden sairaus vaikeuttaa avun saamista puhelimella. 
 
Turvapalvelun voi saada ensisijaisesti yksin asuva henkilö, jolla toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi 
1) kaatumisvaara ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta, 
2) kotihoidon RAI:n kaatumisriskin tunniste on aktivoitunut 
3) turvattomuuden tunne 
4) asiakas ei voi hälyttää apua puhelimitse 

 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmis-
tetaan? 

 
Kotihoidon asiakkaille tehdään päätös kotihoidon tukipalveluna myönnettävästä turvapalvelusta lauta-
kunnan hyväksymien asiakaskriteerien perusteella. Turvapalvelun tuottaa AddSecure, jonka päivys-
tysvalmius on 24 h/vrk. 
 
Turvapuhelimen avulla asiakkaamme voi saada apua ympäri vuorokauden. Turvapuhelin kytketään 
asiakkaan omaan puhelimeen ja hälytykset tehdään rannekepainikkeella.  
 
Puhelimen toimivuutta testataan 72 tunnin välein, jolloin puhelin soittaa automaattisesti teknisen koe-
soiton AddSecure Smart hälytyspäivystykseen. Soitto ei testaa rannekkeessa tai kaulassa olevan hä-
lytyspainikkeen toimintaa, joten sen toiminnan testaamme kotihoidon toimesta kerran kuukaudessa. 
Työntekijämme avustavat asiakasta turvarannekkeen testauksessa, jos asiakas ei kykene siihen itse.  
Tarpeen mukaan ohjaamme asiakkaita tai läheisiä hankkimaan mm. liesivahdin, ovihälyttimen tai 
muun vastaavan turvalaitteen. 
 
Kotihoidossa olemme sopineet, että henkilökuntamme testaa asiakkaan palohälyttimen sovitusti 112- 
päivänä. 
 
 
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 
 

AddSecuren asiakaspalvelunumero on: 010 408 8117  
 
Tukipalvelutiimi palvelee asiakkaita, joilla on turvapalvelu puhelimitse numerossa 09 839 50060, arki-
sin klo 10-13 ja/tai sähköpostitse tukipalvelut.vahva(at)vantaa.fi 
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7.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

 
Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotar-
vikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Ter-
veydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdis-
telmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosoin-
tiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai korvaamiseen. Hoi-
toon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemit-
tarit, kuulolaitteet, haavasidokset ym. vastaavat. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden 
ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 
Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–26 §). Organisaation on nimettävä 
vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä noudatetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen 
nojalla annettuja säädöksiä. Ammattimaisella käyttäjällä tarkoitetaan … 

 
Yksikössämme on erilaisia terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. Laitteet hankimme kilpailutetuilta toi-
mittajilta. Toimialalla on käytössä HUS-lääkintätekniikalta yhteinen lääkintälaiterekisteri, johon on syö-
tetty toimialan laitteet. Lääkintälaiterekisterissä on merkinnät muun muassa laitteen käyttöönotosta, 
huolloista, kalibroinneista jne. HUS-lääkintätekniikka huolehtii laitteiden käyttöönottotarkastuksesta 
(+rekisteröi laitteen) ja isosta osasta huoltoja. 
 
Yksiköllemme jää tehtäväksi työtilausten tekeminen sekä laitteiden lähettäminen huoltoon, korjaukseen 
tai kalibrointiin rekisterin aikataulun mukaisesti tai tarvittaessa. Kotihoidon esimies vastaa siitä, että lait-
teet rekisteröidään ja huolletaan ohjeiden mukaisesti.  
 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huol-
lon asianmukainen toteutuminen? 

Työntekijämme ohjaa asiakkaan tai omaisen tarvittaessa apuvälinelainaamoon, jossa he saavat asian-
mukaisen ohjauksen apuvälineeseen. Työntekijämme voi myös itse toimittaa apuvälineen asiakkaalle, 
opastaa sen käytön ja toimittaa tarvittaessa huoltoon. Työntekijällämme on aina mahdollisuus saada 
konsultointiapua fysioterapeutilta tai toimintaterapeutilta ja pyytää yhteiselle kotikäynnille liittyen asiak-
kaan apuvälineen käyttöön. 
 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset? 
 

Jokainen työntekijämme on velvoitettu tekemään laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät ilmoitukset vaara- ja 
uhkatilanteista ja läheltä piti -tilanteista HaiPro -järjestelmän kautta. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 

Toimintayksikön esimies Mervi Lähde ( mervi.lahde(at)vantaa.fi) 
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8 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 tietojen hävittämiseen. Rekisterinpitäjän on 
rekisteriselosteessa määriteltävä, mitä asiakasta koskevia tietoja paleluntuottaja rekisteriin tallentaa, mihin niitä käytetään ja 
minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet. Samaan henkilörekisteriin luetaan kuulu-
viksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät 
eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapi-
dosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon 
potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kir-
jaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen 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 tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olen-
naisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuu-
delle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään 
velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen. 
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), 
tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla 
rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja 
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 
Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tietojenkäsittelyä 
suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tie-
tojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan 
erillisiin asiakirjoihin. 
 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädän-
töä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

 

Henkilökuntaan kuuluvan havaitessa tietoturvaloukkauksen tai epäillessä tietoturvaloukkauksen tapah-
tuneen tulee välittömästi olla yhteydessä omaan esimieheen. Esimiehen tulee päättää toimenpiteisiin 
ryhtymisestä, mikäli kyseessä on tietoturvaloukkaus. Esimiehen tulee olla yhteydessä toimialan/tulos-
alueen tietosuojasta vastaavaan henkilöön sekä kaupungin tietosuojavastaavaan. 
 

Henkilötietojen loukkauksen kohteiksi joutuneille tulee ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta mahdollisim-
man nopeasti. Ilmoitus tehdään siitä yksiköstä, jonka asiakkaiden tietoja on vuotanut ulkopuoliselle. 
Ilmoituksessa todetaan tapahtunut ja toimenpiteet, joita tietovuodon rajoittamiseksi on tehty. Ilmoitus 
tapahtuu henkilökohtaisesti tapauksissa, joissa henkilötietojen loukkauksen kohteeksi joutuneiden 
määrä on pieni. Mikäli tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneiden määrä on suuri, niin asiasta tiedo-
tetaan tällöin esim. internetissä. Yleinen tiedote laaditaan aina yhteistyössä viestinnän kanssa. 
Yksikössä, jossa tietoturvaloukkaus on tapahtunut, laaditaan kirjallinen selvitys tapahtuneesta kellon-
aikoineen. Selvitys tulee toimittaa 48 tunnin kuluessa kaupungin tietosuojavastaavalle. Lisäksi selvitys 
annetaan tiedoksi toimialan tietosuojasta vastaavalle henkilölle, toimialan johdolle sekä kaupungin tie-
toturvapäällikölle. 
 
 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 

Jokainen uusi työntekijämme täyttää käyttäjäsitoumuksen, mikä sisältää etäkäyttösopimuksen. Esi-
mies hakee sen jälkeen työntekijällemme käyttöoikeudet ja -tunnukset erilaisiin käytössämme oleviin 
järjestelmiin.  
 

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteri-
seloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
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Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin 
henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös ker-
rottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekiste-
röidyn oikeuksista. 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei edellytä aikaisemman kaltaisen rekisteri- tai tietosuojaselosteen laa-
timista. Eri tarkoituksiin rekisteröityjä täytyy kuitenkin informoida henkilötietojen käsittelystä (Liite 28). 
Vantaalla on otettu käyttöön asetuksen edellyttämät rekisteröidyille suunnatut, palvelukokonaisuuksit-
tain laaditut informointiasiakirjat, jotka korvaavat nykyiset rekisteri- ja tietosuojaselosteet. Lisätietoja 
www.vantaa.fi. 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Sosiaali- ja terveystoimen tietosuojavastaava lakimies p. 09 83911 (Vantaan vaihde) 
tietosuojavastaava.soster@vantaa.fi, p. 040 861 4551 

 

 
9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteutta-
misesta. 
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskin-
hallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuu-
desta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 

      
 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA  
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
 
Paikka ja päiväys 

Vantaa xx 

 

Allekirjoitus 
 
 
_____________________________________________________ 

Aila Halonen 

Palvelupäällikkö, Kotona asumisen tuen palveluyksikkö 
 
 
 
_____________________________________________________ 

Mervi Lähde 

Kotihoidon esimies, Myyrmäen kotihoito 
 
 
 

 
  

http://www.vantaa.fi./


 

29 

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

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

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

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1 

 

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 

https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-

5606b41536a7 

 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1 

 

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

https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.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 

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: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-teh-

tava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus 

 
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/tietosuo-
javaltuutettu/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/So-
siaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 
 
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-
4dd6a85a789b 
 
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-
960a9dc2f005 
 

 
 TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 
 
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman 
määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tuli voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuu-
det ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytän-
nössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen 
laatimisen yhteydessä siinä olevat ohjaavat 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
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005

