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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 
Nimi: Abnoy Oy 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 2773817-9 
 

 
 
Kunnan nimi: Kurikka(Jalasjärvi) 
 
Kuntayhtymän nimi: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayh-
tymä 
 
Sote -alueen nimi: Etelä-Pohjanmaa 
 

Toimintayksikön nimi 
Villa Kultala 
 
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
Kurikka (Jalasjärvi) 
 
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
Lastensuojelun sijaishuolto, 7-17-vuotiaat lapset, 7 paikkaa. 
 
Toimintayksikön katuosoite 
Palomäentie 19 
 
Postinumero 
61720 

Postitoimipaikka 
Koskue 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Pekka Kujanpää 

Puhelin 
+358 504420272 

Sähköposti  
pekka.kujanpaa@nauha.fi 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 
Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 
 
12.5.2021 
 
Palvelu, johon lupa on myönnetty: 
 
Ympärivuorokautinen laitoshoito: lapset/nuoret 
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 
 
12.5.2021 
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 
 
12.5.2021 
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

-Ei ole. 

 
 
 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

 
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. 
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Villa Kultalan tarkoituksena on tuottaa laadukkaita lastensuojelun sijaishuollon laitospalveluita. Villa 
Kultalaan voidaan sijoittaa lapsi kiireellisesti, avohuollon tukitoimena tai huostaanotettuna. Tavoitteena 
on luoda ja toteuttaa entistä kokonaisvaltaisempaa lastensuojelun sijaishuoltoa, jossa lasta kasvate-
taan ja kuntoutetaan fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. 

Villa Kultalassa on 7 asiakaspaikkaa 7–17-vuotiaille lapsille. Villa Kultalaan voidaan sijoittaa lapsia, 
joilla on neuropsykiatrisia oireita, psyykkisiä haasteita, sosiaalista sopeutumattomuutta tai esimerkiksi 
peliriippuvuutta. Villa Kultala on hyvä ja turvallinen paikka lapselle. Yksikkö sijaitsee rauhallisella maa-
laisasutusalueella, joka on virikkeellinen ja mahdollistaa toiminnallista lastensuojelutyötä kodinomai-
sessa ympäristössä, kaiken ikäisten lapsien kanssa. Henkilökunnan rakenne ja määrä sekä työkoke-
mus on sellainen, että se pystyy vastaamaan lasten tarpeisiin. Villa Kultalan keskeisenä tavoitteena on 
rakentaa lapsille turvallinen ja strukturoitu arki, jossa on selkeät ja johdonmukaiset toimintamallit sekä 
rajat. 

Villa Kultala on sijaishuollon erityisyksikkö. 
 
 
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. 
 
Villa Kultalan työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, koska jokaisessa lapsessa on hyviä ja erilaisia 
voimavaroja. Arki etenee lasten itsetuntoa vahvistaen ja yksilölliset vahvuudet esiin tuoden. Henkilö-
kunta antaa huolenpidon ja turvallisuuden lisäksi myös ymmärrystä, keskustelu- ja kuuntelutukea, syliä 
ja lohtua, selkeät rajat sekä välittävät aikuiset. Villa Kultalan kasvatustyö perustuu lapsen aitoon koh-
taamiseen. Työskentelyn keskiössä on dialoginen vuorovaikutus, joka mahdollistaa nuoren ääneen 
kuulluksi tulemisen ja yksilöllisen kuntoutuspolun rakentumisen. Työssä korostuvat rehellisyys, luotta-
mus, tasa-arvoisuus ja toisten kunnioittaminen.  
 
Villa Kultalan keskeisenä tavoitteena on rakentaa lapsille turvallinen ja strukturoitu arki, jossa on selkeät 
ja johdonmukaiset toimintamallit sekä rajat. Normaalin, turvallisen ja sujuvan arjen rakentaminen sekä 
tarjoaminen kuuluvat jokaisen ohjaajan perustyöhön. Asiakassuunnitelman pohjalta laadittuun hoito- ja 
kasvatussuunnitelmaan kirjattujen yksilöllisten tavoitteiden asettaminen, toteuttaminen, seuranta ja ar-
viointi toimivat ohjaustyön pohjana. Hoito- ja kasvatustyössä tehdään kiinteää yhteistyötä lasta hoitavien 
tahojen, kuten sosiaalityöntekijöiden, lapsen vanhempien ja terveydenhuollon kanssa.  Lastensuojelu-
työn tukena on kaikissa toiminnoissa psykiatrinen, kuntouttava näkökulma. 
 
Villa Kultala on toiminnallinen yksikkö. Yksikössä henkilöstö liikkuu ja viettää aikaa lasten kanssa. Kul-
talassa uskotaan siihen, että yhdessä liikkumalla toisten kanssa opimme ottamaan muut huomioon ja 
noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Yhteinen tekeminen aikuisten ja muiden lasten kanssa opettaa lapselle 
vuorovaikutustaitoja, toisen kuuntelemista ja kunnioittamista sekä myönteistä suhtautumista toisiin. Yh-
teisistä kokemuksista riemuitseminen sekä muiden huomioonottaminen ovat pieniä, mutta tärkeitä kas-
vun paikkoja. Kokeilemaan kannustaminen ja onnistumisista iloitseminen auttavat lasta muodostamaan 
myönteisen minäkuvan. Ne ovat oleellisia askeleita kohti liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Yk-
sikössä pyritään siihen, että jokaiselle lapselle löytyisi mieluisa harrastus ja ennen yksikköön tuloa aloi-
tettuja harrastuksia tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Villassa jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja 
arki on lapsilähtöistä. Villa Kultalan kiinteistöllä on oma miniramppi, joka soveltuu skeittaukseen ja pot-
kulautailuun. Kiinteistöllä on myös 4-väyläinen frisbeegolf rata ja muita pihapelejä.  Yksikön lähellä on 
ala-aste, joka tarjoaa aktiviteetteja ympäri vuoden, niin sisällä kuin ulkona. Kultalalla on oma liikuntasa-
livuoro ala-asteen vieressä olevaan Kuntoporttiin, josta löytyy myös kuntosali. Ala-asteen lähellä on 



 

4 

uimaranta. Talvisin Jalasjärvellä on mahdollisuus päästä myös laskettelemaan ja hiihtämään Kiuaskal-
lion laskettelukeskukseen. Seinäjoen monipuoliset palvelut ovat alle 50 kilometrin päässä. 
 
Yksikössä hoitoa ja kasvatusta määrittää vahva omaohjaajuus ja vuorovaikutussuhde aikuisten ja lasten 
välillä. Työntekijät elävät ja jakavat lasten kanssa yhteistä arkea ja luovat näin pohjaa luottamukselliselle 
suhteelle. Selkeä ja suunnitelmallinen viikko-ohjelma, säännöt, ohjeet ja toimintatavat tukevat kasvatus-
työtä sekä auttavat lasta hahmottamaan hänen omaa arkeaan.  
 
Asiakas kohdataan arvostavasti ja hänen tulee tulla kuulluksi yhteisön jäsenenä ja eritoten omassa 
asiassaan. Jokaisen nuoren yksilöllisyys huomioidaan hoidossa ollessa. Hoito- ja kasvatustilanteissa 
tulee näkyä molemminpuolinen kunnioitus. Lapsia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. 
Luottamus on merkittävä arvo toiminnassa.  
 
Yrityksen toiminta on läpinäkyvää ja työtä tehdään yhdessä lähettävän tahon ja/tai lapsen perheen 
kanssa. Avoimuus tukee luottamusta.  
 
Henkilöstömitoituksessa noudatetaan lakia ja huomioidaan asiakkaiden haastavuus ja erityistarpeet. 
Henkilökuntaa koulutetaan yhteisöhoitoon ja heille tarjotaan säännöllisesti työnohjausta. 
 
Yksikön arvoja ovat: 
 

- rehellisyys  
- luottamus 
- tasa-arvoisuus ja toisten kunnioittaminen 
- perhekeskeisyys  
- yhteisöllisyys 
- päihteettömyys 
- turvallisuus 
- lapsen osallisuus 
- toisen ihmisen kunnioittaminen 
- tasavertaisuus 

 
 
 

 
 3 RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
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. 
 
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.  
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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. 
 
Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 
 
-pelastussuusuunnitelma 
-poistumisturvallisuusselvitys 
-terveystarkastukset ja niistä tehdyt kirjaukset ja pöytäkirjat 
-keittiön omavalvontasuunnitelma 
-asiakassuunnitelma 
-sijoituksen asiakirjat 
-kriisisuunnitelma 
-hoito- ja kasvatussuunnitelmat 
-työnohjaus 
-tietoturvaohjeistus 
-asiakastietojen kirjaamisen ohjeistus 
-henkilökuntaneuvottelut ja konsultaatiot 
-yhteisökokoukset 
-turvallisuuskoulutus, palo- ja pelastuskoulutukset 
-lääkepoikkeama ilmoitus (Liite: lääkehoitosuunnitelma + Nappula/lääkelista). Lääkehoitosuunnitelma 
säilytetään yksikön lääkehuoneessa. 
 
 

 
Riskien tunnistaminen 
 
Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 
 
 
Nappulan viestiviholla työntekijä informoi esimiestä ja työyhteisöä mm. fyysisessä toimintaympäristössä 
olevista riskeistä (esim. korjaustarpeet), joita hän ei itse pysty poistamaan. Yksikönjohtaja, hänen mää-
räämänsä henkilö tai Abnoy oy:n huoltohenkilöstö huolehtivat puutteiden korjaamisesta/korjauttami-
sesta. Yksikön turvallisuusvastaava huolehtii sovittuina ajankohtina turvallisuuslaitteiden ja toimintaym-
päristön turvallisuuden tarkastamisesta. Asiakkaista aiheutuvat riskit tuodaan esiin päivittäisraportoin-
nissa, jolloin niihin pystytään vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi jokaiselle lapselle tehdään 
yksikköön saapuessaan turvallisuuskysely. 
 
Epäkohdat voi arjessa tuoda esille myös henkilöstökokouksissa tai jättämällä toimitusjohtajalle pa-
lautetta. Yksikönjohtaja vie tarvittaessa tietoa toimitusjohtajalle.  Henkilöstöä kannustetaan yhteisölli-
syyteen ja ensisijainen keino on ottaa asiat puheeksi työyhteisössä. 
 
Lääkepoikkeamista tehdään aina erillinen ilmoitus ja ilmoitus hoitavalle lääkärille. 
 
Asiakastyytyväisyyttä mitataan mm. toimintakykymittari-lomakkeen avulla (lapsi, vanhemmat, sosiaali-
työntekijä). Palaute käsitellään Villa Kultalan tiimipalavereissa.  
 
Erilaisia riskitilanteita on ihmissuhdetyössä lukuisia. Työntekijöitä ja asiakkaita opastetaan sekä koulu-
tetaan toimimaan rauhallisesti tilanteissa. 
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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. 
 
Jokainen haittatapahtuma ja läheltä-piti tilanne dokumentoidaan IMS-toiminnanohjausjärjestelmään, 
josta ne siirtyvät vastuutahoille (työsuojelu toimikunta) käsittelyyn. Päivittäisillä henkilöstöraporteilla ja 
koko yksikön henkilökunnan tiimeissä käsitellään myös yhdessä haittatapahtumia ja läheltä piti- tilan-
teita, käydään läpi niiden syitä ja suunnitellaan yhdessä toimintatapoja, joilla pystytään asiaan vaikutta-
maan ennaltaehkäisevästi. Päiväraportit pidetään arkipäivisin, kun viimeinen iltavuorolainen on saapu-
nut töihin, n klo 12:00. Kultalan tiimipalaveri pidetään kerran kuussa. Henkilökunnan työnohjaus pide-
tään joka toinen kuukausi. 
 
Kun huomaat asiakasta koskevan epäkohdan sosiaalihuollon toteuttamisessa työpaikallasi: 

1. Älä vaikene, vaan kerro havainnostasi työkavereillesi työpaikalla. 
2. Kuuntele, mitä muut ovat asiasta mieltä. 
3. Keskustelkaa yksikönjohtajan kanssa tilanteesta. 
4. Tutkikaa yhdessä, mitä työpaikan omavalvontasuunnitelmaan on kirjoitettu ilmoitusvelvollisuu-

desta. 
5. Sopikaa, miten asiassa edetään. 
6. Jos tilanne ei etene, keskustelkaa yksikönjohtajan kanssa asian viemisestä aluehallintoviras-

toon selvitettäväksi. 
7. Tehkää yhdessä tai tee itse tarvittaessa ilmoitus alueesi aluehallintovirastoon. 

 
Riskitilanteita käsitellään myös johtoryhmäpalaverissa ja työsuojelutoimikunnan palavereissa. Tarvitta-
essa työsuojelukunta laatii ja päivittää ohjeistuksia riskien hallitsemiksesi ja ehkäisemiseksi. 
 
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. 
 
Vaara- ja uhkatilanteet raportoidaan ja kaikki tilanteet menevät toiminnanohjausjärjestelmän kautta tie-
doksi vastuutahoille (yksikönjohtaja, työsuojeluvastaava). Vaara- ja uhkatilanneraportit käsitellään työ-
yhteisössä mm. tiimipalavereissa. Lääkepoikkeamista kirjoitetaan raportti, joka menee toiminnanohjaus-
järjestelmän kautta tiedoksi vastuutahoille (yksikönjohtaja) 
 
Tiimipalavereissa ja työnohjauksessa kehitetään työtä sekä käsitellään haastavia tilanteita. Korjaavia 
toimenpiteitä käsitellään myös johtoryhmäpalaverissa ja työsuojelutoimikunnan palavereissa. 
 
Muutoksista tiedottaminen 
 
Villa Kultalassa pidetään henkilöstön tiimipalaveri kerran kuukaudessa ja tarvittaessa tiiviimmin. Pala-
verista laaditaan muistio Yammeriin koko työyhteisön käyttöön. Muuttuneista toimintatavoista laaditaan 
ohje perehdytysmateriaaleihin. Muutoksista voidaan tiedottaa myös Nappulan viestivihossa.  
 
Yhteistyötahoille tiedotetaan yhdessä sovitulla tavalla, puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse. Yhteis-
työtahot voivat käydä tutustumassa toimintaan niin halutessaan.  
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
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? 
Villa Kultalan Yksikönjohtaja, ohjaajat ja lapset. 
 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
Yksikönjohtaja Pekka Kujanpää, puh: 050 4420272, pekka.kujanpaa@nauha.fi 
 
Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 
 
Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään toiminnan olennaisesti muuttuessa, mutta kuitenkin vähintään 
kerran vuodessa. Vastuu päivittämisestä on yksikönjohtajalla. 

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. 
 
 
Suunnitelma on nähtävillä Villa Kultalan keittiössä. 
 
 

 
 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

4.2.1 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. 
 
Lähettävä taho on arvioinut asiakkaan tilanteen palvelua ostaessaan, yhteistyössä Villa Kultalan yksi-
könjohtajan kanssa. Heidän tekemänsä palvelutarpeen arvioinnin perusteella toteutamme lapsen asia-
kassuunnitelman mukaista lastensuojelutyötä. Palvelutarpeen mahdollista muutosta arvioidaan yh-
dessä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa sijoituksen alusta alkaen.  
 
Lähettävän tahon ja omaisten mielipiteet huomioidaan ja kirjataan asiakkaan tietoihin niin, että niistä 
selviää aina, kenen mielipiteestä on kyse. Asiakkaan ja vanhempien tai muiden läheisten suhdetta tue-
taan asiakaslähtöisesti ja asiakasta kuunnellen. 
 
 
 

4.2.1 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.  
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Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 
Villa Kultalassa lapselle laaditaan asiakassuunnitelman perusteella hoito- ja kasvatussuunnitelma, jota 
arvioidaan jatkuvasti. Suunnitelmaan kirjataan sijoituksen tavoitteet sekä menetelmät tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Asiakas osallistuu suunnitelman tekemiseen keskustelemalla omaohjaajan kanssa ja 
määrittelemällä itse omat tavoitteensa. Suunnitelmaan laitetaan lähiajan tavoitteet, joilla tarkoitetaan 
esimerkiksi viikko- tai päiväkohtaisia tavoitteita. Lapsen lähitavoitteet kartoitetaan ja laaditaan yksilölli-
sesti. Pitkän ajan tavoitteet ovat muutoksia, joita lapsi haluaa tulevaisuuteen esimerkiksi oma asunto, 
uudet sosiaaliset suhteet, koulutus, työpaikka yms. 
 
Henkilöstöpalavereissa käydään säännöllisesti läpi hoito-ja kasvatus suunnitelmaan liittyviä asioita. 
Vuoronvaihtoraportit ovat osa yksikön arkea tiedonkulun sujuvoittamiseksi. Sähköisessä Nappula-jär-
jestelmään kirjataan suunnitelmien päivitykset. 
 
 
 

4.2.1 Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30.5 §) 
 
Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tehdään tarvittaessa erillinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka täydentää las-
tensuojelulain 30 §:n mukaista asiakassuunnitelmaa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan lapsen laitoksessa tarvitse-
man hoidon ja huollon sisältöä, ottaen huomioon, mitä asiakassuunnitelmassa on määritelty sijaishuollon tarkoituksesta ja sen 
tavoitteesta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma täydentää asiakassuunnitelmaa ja tukee laitoksessa järjestettävän tosiasiallisen 
hoidon ja huolenpidon järjestämistä. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on annettava tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaali-
työntekijälle sekä lapsen huoltajille. 
 
Kaikille yksikköön sijoitetuille asiakkaille on laadittu asiakassuunnitelma nimetyn sosiaalityöntekijän toi-
mesta, jonka vastuulla on myös asiakassuunnitelman päivittäminen. Yksikössä asiakkaalle laaditaan 
yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jota arvioidaan ja tarkistetaan tarpeen mukaan, mutta kuiten-
kin vähintään kerran kuukaudessa. Suunnitelmaan kirjataan hoito- ja kasvatustyön tavoitteet sekä me-
netelmät tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakas osallistuu suunnitelman tekemiseen keskustelemalla 
omaohjaajan kanssa ja määrittelemällä itse omat tavoitteensa. 
 
 

4.2.2 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? 
 
Kaikilla asiakkailla on käytössään oma lukittava huone, jossa on myös oma WC-ja suihkutila. Asiakkai-
den turvallisuus ja koskemattomuus pyritään takaamaan henkilökunnan läsnäololla. Ilman perusteita 
ei rajoitustoimenpiteitä käytetä, mutta mikäli tilanne vaatii rajoittamista, hoito-ja kasvatustyöhön osallis-
tuva henkilökunta tekee sen lastensuojelulain mukaisesti. Lapsi osallistuu tiiviisti oman hoitonsa suun-
nitteluun ja henkilökunta tukee häntä tavoitteiden saavuttamisessa ja suunnitelmien laatimisessa. Asi-
akkaan henkilökohtainen omaisuus on hänen itsensä hallussa. Asiakkaalla on oikeus päättää omista 
jokapäiväisistä toimistaan ikätasoisesti. 
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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 
kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henki-
lön ihmisarvoa kunnioittaen. Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset sään-
nökset lastensuojelulaissa. 
 
Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta hoitavan lääkärin että omaisten 
ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset 
myös asiakastietoihin. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 
Vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa pyritään aina avoimuuteen. Lapsen mielipidettä kysytään 
aina häneen liittyvässä päätöksenteossa. Hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on, että lapsen arki on 
turvallista ja ikätasoon sopivaa. Rajoitteita käytetään vain perustellusti erityisestä tarpeesta. Rajoitus-
toimenpiteen aikana ja sen jälkeen asiakkaan kanssa keskustellaan, perustellaan toimintaa ja pohdi-
taan yhdessä, kuinka välttää jatkossa mahdolliset rajoitustoimenpiteet. 
 
Rajoitustoimenpiteitä käytetään vain tarvittaessa, lastensuojelulain mukaisesti. Yksikössämme rajoi-
tustoimenpiteistä päättää yksikönjohtaja tai hänen määräämänsä hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuu-
luva työntekijä hänelle määriteltyjen valtuuksien mukaisesti. Rajoitustoimenpiteet ja –päätökset kirja-
taan asiakastietojärjestelmä Nappulaan ja tilastoidaan. Rajoitustoimenpiteitä seurataan asiakaskohtai-
sesti. Päätökset tiedoksi annetaan aina lapselle, hänen huoltajilleen sekä sosiaalityöntekijälle. Rajoi-
tustoimenpiteiden käytöstä on laadittu ohjeistus ja yksiköstä löytyy kirjallisuutta ohjeistusta tukemaan. 
Rajoitustoimenpiteitä ei käytetä rangaistustoimenpiteenä. 
 
 
 
Pohdittavaksi: 
- Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta (rutiininomaiset käytännöt, 
vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.) 
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekijöiden perehty-
mistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeustur-
vaa. 
 
Asiakkaan 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?  
 
Yksikössä on laadittu ohjeet asialliseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Ohjeistus on osa kaik-
kien työntekijöiden perehdytystä. Mikäli lasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti, asia selvite-
tään heti. Selvitykseen osallistuvat asianosaiset sekä tarvittaessa yksikönjohtaja. Asian vaatiessa jat-
kotoimenpiteitä, otetaan yhteyttä tarvittaviin viranomaisiin ja lapsen huoltajiin. Lapsi voi tehdä asiasta 
muistutuksen yksikönjohtajalle, sosiaaliasiamiehelle tai sosiaalityöntekijälleen. Lapsilla on oikeus ottaa 
yhteyttä omaan sosiaalityöntekijäänsä aina tarvittaessa.  
 
 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, 
haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 
Tilanteesta käydään keskustelu ja tarvittaessa tehdään kirjallinen selvitys. Lasta ohjeistetaan siitä, mi-
hin ja miten muistutuksen voi tehdä.  
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4.2.3 Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, 
asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä 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? 
 
Suullista asiakaspalautetta kerätään päivittäin asiakastyössä. Järjestelmällisesti palautetta kerätään 
asiakassuunnitelmaneuvotteluissa. Viikoittain pidettävässä yhteisökokouksessa asiakkailla on myös 
mahdollisuus yhteisen palautteen antamiseen. Toimintaa kehitetään toimintakykymittari lomakkeesta 
saadun palautteen pohjalta. Lomakkeen täyttävät lapsi ja hänen vanhempansa sekä Kultalan henkilö-
kunta. Suullisesti saatu palaute käsitellään viikoittain työpaikkakokouksissa 
 
Asiakaspalautteiden yhteenveto käydään henkilökunnan kanssa läpi. Saatujen tulosten perusteella 
voidaan määritellä toiminnan kehittämisen painopistealueita. Mikäli palvelussa ilmenee puutteita, nii-
den syyt selvitetään ja toistuminen estetään. Virheiden toistumista ehkäistään tiedottamisen ja rapor-
toinnin avulla. Koko henkilökunta on ilmoitusvelvollinen huomatuista virheistä tai puutteista. Yksikön-
johtaja on vastuussa suullisen palautteen käsittelystä ja korjaamisen toteuttamisesta.  
 
 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 
Toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella. Palautteet käydään läpi henkilöstön palavereissa. 
Kehittämispäivissä kehitetään toimintaa ja luodaan uusia toimintamalleja. Kehitystyötä tehdään myös 
yksikönjohtajien säännöllisissä palavereissa, joissa voidaan hyödyntää myös muiden yksiköiden osaa-
mista. 
 

4.2.4 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 
 
Yksikönjohtaja  
 
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 
Taina Holappa Sosiaaliasiamies, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä 
Puhelinnumero 040 830 2020, taina.holappa@jikky.fi 
 
 
c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista 

 
Kuluttajaneuvonnan verkkosivuilta löytyy tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeita, 
valitusmalleja, ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalvelusta. 
www.kuluttajaneuvonta.fi 
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d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 
 

Muistutus kirjataan ylös, tämän jälkeen yksikönjohtaja tekee tarvittavat toimenpiteet asian 
parantamiseksi. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastaus.  Muistutukset ja kanteluiden 
päätökset huomioidaan välittömästi päätösten tultua eli toimintaa kehitetään saadun palautteen 
perusteella sekä mahdolliset virheet toiminnassa oikaistaan. Yksikönjohtajan johdolla muistutukset 
käsitellään työyhteisössä asianosaisten läsnä ollessa. Mahdolliset korjaussuunnitelmat ja 
toimenpiteet kirjataan ja toteutusta seurataan. 

 
 
e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

1-2 viikkoa 
 

 
6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
 

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 
a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen 
 
Lapsen fyysistä ja psyykkistä terveyttä edistetään mm. takaamalla terveellinen ruokavalio, riittävä 
lepo, turvallinen ympäristö, tarvittava lääkehoito, terapiapalvelut, tukemalla harrastuksia ja kannusta-
malla liikuntaan sekä ulkoiluun.  
 
Kultalan tavoitteena on antaa lapselle monipuolisia keinoja ja mahdollisuuksia oman arjen ja elämän 
hallintaan, itsetuntemukseen, sosiaalisiin tilanteisiin sekä ihmissuhteisiin. Lapsilla voi olla haasteita 
mm. toiminnanohjauksessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa. Heillä voi olla 
myös rajoittuneita ja toistavia käyttäytymispiirteitä sekä vaikeus hallita impulssejaan ja säädellä tark-
kaavuuttaan. Yksikössä etsitään lapsille yksilöllisiä väyliä ja ratkaisuja, joiden avulla he oppivat elä-
mään oireiden kanssa. Täten heillä on myös parempi ymmärrys elämäntilanteestaan ja samalla val-
miudet itsenäiseen elämään vahvistuvat. Näiden myötä osallisuus itseään koskeviin asioihin lisääntyy.  
 
Kultalassa lapseen halutaan luoda läheinen ja turvallinen omaohjaajasuhde sekä tarjoamaan hänelle 
onnistumisen kokemuksia. Lasta tuetaan ja motivoidaan koulunkäyntiin. Lapsen jo olemassa olevia, 
tärkeitä ystävyys- ja sukulaissuhteita tuetaan sekä ylläpidetään. Lapsen mielipide huomioidaan esim. 
yhteisöpalavereissa ja hän on osana yhteisöä sekä itseään koskevassa päätöksenteossa. Lapsen ti-
lannetta ja tavoitteita sekä keinoja päästä tavoitteisiin kuvataan hänen hoito- ja kasvatussuunnitelmas-
sansa. Lapsella on tärkeä rooli hoito- ja kasvatussuunnitelman teossa. 
 
b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 
 
Villa Kultala on toiminnallinen yksikkö. Yksikössä henkilöstö liikkuu ja viettää aikaa lasten kanssa. Yk-
sikössä pyritään siihen, että jokaiselle lapselle löytyisi mieluisa harrastus ja ennen yksikköön tuloa aloi-
tettuja harrastuksia tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Villassa jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja 
arki on lapsilähtöistä. Yksikön selkeä viikko-ohjelma on kaikkien lasten näkyvillä, josta näkee tulevan 
viikon ohjelman Yksikön ympäristö antaa mahdollisuuden luonnon ja liikunnan hyödyntämiseen hoi-
dossa ja kasvatuksessa. Yksikön fyysiset tilat ovat tilavat ja viihtyisät sekä niissä on huomioitu eri ikäis-
ten lasten harrastustoiminta. Villa Kultalan kiinteistöllä on oma miniramppi, joka soveltuu skeittaukseen 
ja potkulautailuun. Kiinteistöllä on myös 4-väyläinen frisbeegolf rata, keinut ja hiekkalaatikko.  Yksikön 
lähellä on ala-aste, joka tarjoaa aktiviteetteja ympäri vuoden, niin sisällä kuin ulkona. Ala-asteen lähellä 
on uimaranta. Kultalalla on myös oma viikoittainen vakio vuoro ala-asteen vieressä olevaan Kuntoportin 
liikuntakeskuksen liikuntasaliin. Kuntoportista löytyy myös kuntosali. Talvisin Jalasjärvellä on mahdolli-
suus päästä myös laskettelemaan ja hiihtämään Kiuaskallion laskettelukeskukseen. Seinäjoen moni-
puoliset palvelut ovat alle 50 kilometrin päässä. 
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Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuk-
seen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 
Arjessa päivittäin ohjaajan toimesta, omaohjaajakeskusteluissa, päiväraporteilla ja asiakassuunnitel-
maneuvotteluissa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Omaohjaajat ovat tästä 
päävastuussa. 
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4.3.2 Ravitsemus 
 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 
 
Villa Kultalan keittiössä on nähtävillä kuuden viikon ruokalista, joka suunnitellaan nykyisiä ravitsemus-
suosituksia noudattaen. Lasten ja ohjaajien erityisruokavaliot huomioidaan. Yksikössä on säännölliset 
ruokailuajat. Ohjaajat valmistavat ateriat ja lapset osallistuvat kykyjen mukaan. Ohjaajat ja lapset ruo-
kailevat yhdessä. Ohjaajat pystyvät näin huomioimaan lasten syömän ravinnon laatua ja määrää. 
Herkkujen yms. syömisestä sovitaan säännöt nuorten kanssa yhteisökokouksissa. 
 
Nuorten yleisterveyttä tarkkaillaan ja mm. paino, pituus ja verenpaine mitataan säännöllisesti. Tulokset 
kirjataan asiakastietojärjestelmään (Nappula). 
 
Yksikkö tarjoaa päivittäin:  
 
aamupala klo: 7.15–9.30  
lounas klo: 12.00–12.30 
välipala klo: 14.00–15.00 
päivällinen klo: 17.00–17.30 
iltapala klo: 19.00–20.30 
 
Viikonloppuisin iltapala klo: 19–21.00  
 
Yöaikaisen paaston pituus on 11 h. 
 
Tarvittaessa myös muina aikoina on mahdollisuus saada ruokaa.  
 

4.3.3 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? 
 
Lapsia ohjataan ja opastetaan kaikissa hygieniaan ja terveyteen liittyvissä asioissa. Tarpeen mukaan 
ohjaajan tuella opetellaan henkilökohtaisesta hygieniasta- ja siisteydestä huolehtimista ja seurataan 
niiden toteutumista. Kaikilla henkilökuntaan vakinaisesti kuuluvilla, sekä pitkäaikaisilla sijaisilla on voi-
massa oleva hygieniapassi tai se suoritetaan työsuhteen alkaessa. Henkilökunnalla on käytössään 
myös käsidesinfiointiaineet.  Mahdollisissa epidemiatilanteissa tehostetaan hygieniakäytänteitä, sekä 
toimitaan tapauskohtaisesti erillisen ohjeistuksen mukaan.  
 
 

4.3.4 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? 

 
Kaikki terveydenhuolto tapahtuu sijaintikunnan terveyskeskuksessa. Tarvittaessa käytämme yksityis-
lääkärin palveluita.  
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Jos asiakas kuolee yksikössä, työntekijä soittaa hätänumeroon 112 ja pyytää ensisijaiset toi-
mintaohjeet ja toimii toimintaohjeiden mukaisesti. Kuolemasta ilmoitetaan myös välittömästi 
yksikön vastuuhenkilölle. Yksikköön tulee ensihoito ja/tai poliisi toteamaan kuoleman. Samalla 
suljetaan pois mahdollinen rikosepäily. Tämän jälkeen vainaja siirretään lähimpään terveys-
keskukseen, jossa lääkäri vahvistaa kuoleman. Työntekijän tulee ilmoittaa kuolema välittö-
mästi asiakkaan vastaavalle sosiaalityöntekijälle (tai virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyk-
seen) ja pyytää toimintaohjeet kuolemantapauksen jatkokäsittelyyn. Asiakkaan vastuusosiaa-
liyöntekijä ottaa yhteyttä asiakkaan omaisiin ja keskustelee heidän kanssaan. Työnantaja jär-
jestää työryhmälle sekä muille asiakkaille tarvittavan tuen ja kriisiavun kuoleman johdosta, yh-
teistyössä esim. työterveyshuollon tai muun sovitun yhteistyökumppanin kanssa. Yksikössä 
voidaan järjestää muistelutilaisuus kuolemantapauksen johdosta. Kuolleen lähiomaiset voivat 
halutessaan olla yhteydessä yksikön vastuuhenkilöön.   
 
 
b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
Erillisen hoitosuunnitelman mukaisesti 
 
c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
Ohjaajat, päävastuu henkilökuntaan kuuluvilla sairaanhoitajilla 
 

4.3.5 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. 
 
 
 
a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
Yksikössämme on STM:n ohjeistuksen mukainen lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoidosta vastaava sai-
raanhoitaja huolehtii siitä, että kaikilla ohjaajilla on ajan tasalla olevat lääkehoidon toteutukseen tarvit-
tavat tiedot ja taidot. Lääkehoidosta vastaava ohjaaja pitää lääkehoitosuunnitelman ajan tasalla ja val-
voo suunnitelman käytännön toteutusta yhdessä yksikönjohtajan kanssa. Asiakastietojärjestelmästä 
löytyy kunkin lapsen yksilöllinen, ajan tasalla oleva lääkehoitosuunnitelma.  
 
 
b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
Yksikönjohtaja ja lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja, lääkeluvat omaavat ohjaajat 
 

4.3.6 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? 
 
Lapsen hoitoa- ja kasvatusta suunnitellaan ja toteutumista seurataan yhteistyössä lapselle nimetyn 
sosiaalityöntekijän kanssa. Asiakassuunnitelmaneuvottelu pidetään jokaisen asiakkaan kohdalla tarvit-
taessa. Neuvotteluissa seurataan lapsen edistymistä ja hyvinvointia sekä asiakassuunnitelman toteu-
tumista. Lapsen asioista vastaavalle työntekijälle lähetetään kuukausittain kausikooste, jonka lapsi on 
ennen lähettämistä lukenut läpi. Lapsen saamia käyttövaroja, harrastukseen käytettäviä varoja sekä 
vaatehankintoja seurataan Nappula- ohjelman Lompakko-toiminnolla. Tällä voidaan antaa kooste lap-
sen saamista varoista lapsen sosiaalityöntekijälle. 
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Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia? 
 
Tällä hetkellä alihankintaa ei käytetä lainkaan. 
 

 
7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja pelastustur-
vallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. Asiakasturval-
lisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pe-
lastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja 
muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen il-
moitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäk-
käästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden 
kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 
 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakastur-
vallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 
 
Asiakasturvallisuus varmistetaan pääsääntöisesti henkilökunnan jatkuvalla läsnäololla. Riskien mini-
moimiseksi lääkkeet, teräaseet, tulenteko välineet ja vaaralliset pesuaineet säilytetään lukituissa kaa-
peissa. Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi kiinteistössä on palohälyttimet. 
Ulko-ovi pidetään öisin lukittuna. Yksikössä käy tarvittaessa vartiointipalvelu. Paikkakunnan paloviran-
omainen on hyväksynyt yksikön pelastus- ja poistumisturvallisuus suunnitelman. 
 

4.4.1 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? 
Henkilöstön määrä on yhdeksän. Henkilöstöstä vähintään puolella (5) on AMK-tasoinen tutkinto, 
näistä vähintään kaksi on sosionomeja (amk). Vähintään yksi näistä on sairaanhoitaja (amk). Kaikilla 
muilla henkilökuntaan kuuluvilla on vähintään perustutkinto sosiaali- ja terveysalalta. 
 
 
 
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
Yksikköön palkataan sijaisia tarvittaessa. Sijaisten tulee täyttää lainmukaiset koulutusvaatimukset 
sekä toimittaa rikosrekisteriote (”laki lasten kanssa työskentelystä”)  
 
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
Työvuorot suunnitellaan sähköisessä työvuorolistaohjelmassa. Listojen laatija on perehtynyt lakiin ja 
huolehtii, että tarvittava määrä henkilöstöä on paikalla. Tarvittaessa palkataan sijaisia. 
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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? 
 
Henkilökunnan haku toteutetaan yleensä avoimena hakuna, jossa hakuilmoitukset julkaistaan työvoi-
matoimiston sivustoilla. Vakinaista henkilökuntaa voidaan kuitenkin rekrytoida myös vakinaistamalla 
sopivia yksikössämme työskennelleitä pitkäaikaisia sijaisia tai muualla yhtiössä työskenteleviä sijaisia, 
joilla on soveltuva koulutus ko. työhön. Myös työnkiertoa tapahtuu. Työhaastattelussa tarkistetaan ha-
kijan koulutus ja aiempi työkokemus ja varmistetaan soveltuvuus työskentelyyn työyksikössämme. Yk-
sikössämme aloittavalla työntekijällä on TES:n mukainen maksimi koeaika. Jokaiselta, sekä vaki-
naiseksi valitulta, että vähintään kolme kuukautta työskentelevältä vaaditaan nähtäväksi rikosrekiste-
riote ja tutkintotodistus valmistuneelta. 
 
 
 
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 
Asia huomioidaan jo työpaikkailmoituksessa kertomalla työn erityispiirteistä. Haastattelussa paneudu-
taan erityisesti tähän kohtaan. Työntekijät pyritään ottamaan sijaistuksien kautta, niin, että ns. ”työ-
näyte” on annettu yksikön sijaisena tehdyssä työssä. Varmistamme henkilön soveltuvuutta myös hei-
dän ilmoittamiltaan suosittelijoilta. 
 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja 
tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiske-
lijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Yksikössä on perehdytyskansio, jonka ohjeiden mukaan perehdytys 
etenee. 
 
Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja 
suhtautumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 
Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työntekijöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista 
osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täydennyskouluttautuminen. 
Täydennyskoulutuksissa suositaan pitkiä koulutuksia mieluummin kuin lyhyitä irrallisia koulutuksia. 
 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan to-
teuttamiseen.  

 
Hoito- ja kasvatustyön perehdytys toteutetaan perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Perehdytyksessä 
käytyjä asioita kerrataan säännöllisesti koko yksikön yhteisissä kehittämispäivissä noin kerran kuussa 
(TPP- työpaikkapalaveri-päivät). Perehdytyksessä käydään läpi yksityiskohtaisesti seuraavat aiheet: 
 
 

YLEISTÄ  

- Nauha ry ja Abnoy Oy  

- Abnoy Oy lastensuojelupalvelujen GDPR- ja tietoturvaopas  

- Henkilöstöpoliittinen suunnitelma (Heposu)  
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- Paikallinen sopimus työaikajoustojen käytöstä  

- Koulutukset  

- Työterveyshuolto  

- Henkilökortti  

- Työpaikkapalaverit  

- Työnohjaus  

- Luotto- ja pankkikorttien käyttöohjeet  

TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄT ASIAT  

- Työsopimukset  

- Salassapito  

- Käytettävät ohjelmat; Sympa, IMS, Työvuorowelho  

- Viralliset tiedotuskanavat; sähköposti, Yammer ja niihin liittyvät käytänteet  

- Palkanmaksu  

- Matkalaskut  

- Työajat, tauot ja työvuorosuunnittelu  

- Sairaus- ja muihin poissaoloihin liittyvät käytänteet  

- loma-ajat ja lomaraha  

- Avaimet ja niihin liittyvät käytänteet  

TURVALLISUUS  

- Pelastussuunnitelma ja paloturvallisuus  

- Kriisi- ja valmiussuunnitelma  

- Rikostaustaote  

- Hygieniapassi  

- EA1  

- Yksikön ensiaputarvikkeet  

YKSIKKÖÖN LIITTYVÄT ASIAT  

- Valviran lupa  

- Valviran ja Aluehallintaviraston potilas- ja asiakasrekisterinpito  

- Yksikön toimintasuunnitelma ja toiminta-ajatus  

- Yksikön omavalvontasuunnitelma  

- Yksikön säännöt ja käytänteet  
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- Strukturoitu viikko-ohjelma  

- Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma  

- Ohjeistus luvattomista poissaoloista ja etsinnästä  

- Tulohaastattelu: Kaikille turvallinen yksikkö  

- Sijoitusprosessi  

- Arviointi Abnoy Oy:n lastensuojeluyksiköissä  

- Perhetyö  

- Tilat  

- Käyttäytyminen työpaikalla ja -työpaikkakulttuuri  

- Henkilöstö; henkilöstörakenne ja tehtävät  

- Esimies  

- Kehityskeskustelut  

- Työpuhelimet, omat puhelimet ja sähköpostit  

- Yksikön siisteys ja hygienia  

- Kiinteistö ja sen hoito  

- Yksikön ja Nauha ry:n & Abnoy Oy:n autot, käytänteet ja henkilökohtaiset ajonapit  

- Hoito- ja tehtäväryhmät; sisältö ja toteutus  

OHJAAJAN TEHTÄVÄT  

- Työvuorojen yksityiskohtaiset sisältö ja rutiinitehtävät  

- Omaohjaajuus; omaohjaajan tehtävät  

- Vastuualueet  

- Ympäristön omavalvonta  

- Ruoka- ja siivoushuolto  

- Raportit ja raportointi  

- Kirjaamiskäytänteet  

- Hoito- ja kasvatussuunnitelma  

- Kuukausikoosteet  

ERILLISET KANSIOT  

- Lääkehoitosuunnitelma  

- Rajoitustoimenpiteet  

- Käteiskassa ja e-tasku 
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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).  
 

Jokainen epäkohta, haittatapahtuma ja läheltä-piti tilanne dokumentoidaan IMS-toiminnanohjausjärjes-
telmään, josta ne siirtyvät vastuutahoille (työsuojelu toimikunta) käsittelyyn. Päivittäisillä henkilöstöra-
porteilla ja koko yksikön henkilökunnan tiimeissä käsitellään myös yhdessä haittatapahtumia ja läheltä 
piti- tilanteita, käydään läpi niiden syitä ja suunnitellaan yhdessä toimintatapoja, joilla pystytään asiaan 
vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi. Päiväraportit pidetään arkipäivisin, kun viimeinen iltavuorolainen on 
saapunut töihin, n klo 12:00. Kultalan tiimipalaveri pidetään kerran kuussa. Henkilökunnan työnohjaus 
pidetään joka toinen kuukausi. 
 
Kun huomaat asiakasta koskevan epäkohdan sosiaalihuollon toteuttamisessa työpaikallasi: 

• Älä vaikene, vaan kerro havainnostasi työkavereillesi työpaikalla. 
• Kuuntele, mitä muut ovat asiasta mieltä. 
• Keskustelkaa yksikönjohtajan kanssa tilanteesta. 
• Tutkikaa yhdessä, mitä työpaikan omavalvontasuunnitelmaan on kirjoitettu ilmoitusvelvollisuu-

desta. 
• Sopikaa, miten asiassa edetään. 
• Jos tilanne ei etene, keskustelkaa yksikönjohtajan kanssa asian viemisestä aluehallintoviras-

toon selvitettäväksi. 
• Tehkää yhdessä tai tee itse tarvittaessa ilmoitus alueesi aluehallintovirastoon. 

Riskitilanteita käsitellään myös johtoryhmäpalaverissa ja työsuojelutoimikunnan palavereissa. Tarvitta-
essa työsuojelukunta laatii ja päivittää ohjeistuksia riskien hallitsemiksesi ja ehkäisemiseksi. 
 
 
c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 
 
Ammatillista koulutustarvetta seurataan kehityskeskusteluissa vähintään kerran vuodessa. Täyden-
nyskoulutusta järjestetään ja hankitaan koko henkilöstölle säännöllisesti (esim. hygieniapassi, en-
siapu, yhteisöhoito, lääkehoito, pelastuskoulutus, lastensuojelulakikoulutus, neuropsykiatrinen valmen-
taja). 
 
Työnohjaus on mahdollistettu kaikille työntekijöille. Kehityskeskusteluissa seurataan ammatillista 
osaamista, sen kehittymistä sekä työntekijän työssäjaksamista. Sairauspoissaoloja seurataan palkka-
hallinnossa ja esimiestyönä. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. 
 
 

4.4.2 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 
 
 
Yksikkö on kaksikerroksinen ja arkea pyöritetään alakerrassa. Yksikön fyysiset tilat ovat tilavat ja viih-
tyisät.  Niissä on huomioitu eri ikäisten lasten harrastustoiminta ja lapsilla on riittävästi tilaa viettää 
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omaa tai yhteistä aikaa muiden lasten sekä ohjaajien kanssa. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa tilo-
jen viihtyvyyteen viikoittain pidettävässä yhteisöpalaverissa. Lasten huoneiden lisäksi yksikössä on 
kaksi olohuonetta, keittiö, ruokailutila, saunatilat, pesuhuone ja pyykkihuone. Ohjaajilla on käytössä 
toimisto. Alakerrassa on myös kaksi erillistä kokoustilaan. Lasten vanhemmilla on mahdollisuus 
nukkua yksikön yläkerrassa, mikäli he tulevat kauempaa katsomaan lastaan. Yläkerrassa on 
makuuhuone, olohuone ja saniteettitilat sekä parveke. Lisäksi yläkerrassa on henkilökunnan 
pukuhuone, saniteettitilat ja varastohuone. Lisäksi alakerrassa on kolme wc-huonetta henkilö-
kunnan käytössä. Yksikön laaja piha-alue sopeutuu erilaisille harrastuksille. Yksikön välittömässä 
läheisyydessä ei ole vilkasta autoliikennettä. 
 
Lasten huoneet ovat tilavat ja jokaisella lapsella on huoneessaan oma wc/suihkutila.  Lapsi saa sisus-
taa huoneensa oman makunsa mukaan. Huoneessa on sänky, koulupöytä ja tuoli, nojatuoli sekä vaa-
tekaappi valmiina. Verhot, matto, päiväpeite sekä liinavaatteet ovat myös valmiina, mutta lapsi voi 
vaihtaa ne halutessaan mieleisiksi. Lasten huoneet ovat maalattu valmiiksi, mutta lapsella on mahdol-
lisuus halutessaan vaihtaa huoneensa väriä. Lapsi saa tuoda kotoa itselleen tärkeitä esineitä huonee-
seensa. Lapsen huoneen ovessa on lukko, jolloin lapsi saa oven lukkoon lähtiessään yksiköstä. Täl-
löin muilla ei ole huoneeseen pääsyä hänen poissaolonsa aikana. Lapsen lähtiessä kotilomille ohjaaja 
tarkistaa yhdessä lapsen kanssa, että huone jää turvalliseen kuntoon. Lapsen ollessa poissa ennalta 
suunnittelemattomasti ohjaaja tarkistaa silmämääräisesti, ettei huoneessa ole valot päällä, ikkuna auki 
tai pilaantuvaa ruokaa. Lapselle ja hänen vanhemmillensa tiedotetaan asiasta mahdollisuuksien mu-
kaan. 
 
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 
Yksikössä jätteet lajitellaan ja toimitetaan säännöllisesti kierrätykseen tai jätteiden keruupisteeseen. 
Asiakkaat siivoavat ohjaajan opastuksella omat huoneensa ja yleisiä tiloja. Perussiivous tehdään vii-
koittain, yleissiisteydestä huolehditaan päivittäin. Asiakkaat hoitavat säännöllisesti henkilökohtaisten 
pyykkien pesun ikätasoistesti. Käytössä on pesukone ja kuivausrumpu. Yhteiskäytössä olevien artik-
keleiden pesusta huolehtivat yksikön työntekijät.  
 
 

4.4.3 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. 
 
Asiakasturvallisuus varmistetaan pääsääntöisesti henkilökunnan jatkuvalla läsnäololla. Riskien mini-
moimiseksi lääkkeet, teräaseet ja vaaralliset pesuaineet säilytetään lukituissa kaapeissa. Asiakkaiden 
ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseksi kiinteistössä on palohälyttimet. Ulko-ovi pidetään öisin 
lukittuna. Yksikössä käy tarvittaessa vartiointipalvelu, joka voidaan kutsua hälytinnapilla tai soittamalla. 
Yksikön ulkotiloissa on kameravalvonta ja niistä on laadittu rekisteriseloste. 
 
Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmis-
tetaan? 
Asiakkailla ei ole käytössä turvalaitteita. 
 
 
 
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 
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4.4.4 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 … 
 
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huol-
lon asianmukainen toteutuminen? 
 
Sairaanhoitaja huolehtii, että yksikössä on riittävä määrä toimintaan nähden tarpeellista välineistöä.  
Lääkehoidosta ja sen turvallisuudesta on tarkempi kuvaus lääkehoitosuunnitelmassa. 
 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset? 
 
Henkilöstöä velvoitetaan toimimaan ohjeen mukaisesti. Perehdytyksessä ja yhteisissä kokouksissa 
käydään läpi prosessit, myös se, miten asioista ilmoitetaan. IMS-toiminnanohjausjärjestelmään laadi-
taan aina ilmoitus läheltä-piti tilanteesta, josta se ohjautuu esimiehelle, työsuojeluun ja muille tarpeelli-
sille tahoille. 
 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
-Antti Kalajainen, Sairaanhoitaja AMK. antti.kalajainen@nauha.fi, puh: 050 321 2772(yksikön numero). 
-kultala.yhteinen@nauha.fi, puh: 050 321 2772 
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8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5) 
 
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 lainsäädäntöä sekä 
yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 
Asiakastietojärjestelmänä yksikössämme on käytössä Nappula-ohjelmisto. Nappulaan dokumentoi-
daan kaikki asiakkaita koskevat tiedot ja suunnitelmat. Asiakkaan kirjalliset dokumentit kerätään 
omaan kansioon, jota säilytetään lukitussa henkilökunnan kansliassa lukossa olevassa kaapissa. Hen-
kilökunta sitoutuu työsuhteen alussa kirjallisesti noudattamaan salassapito-ja vaitiolovelvollisuutta. Jo-
kaiselta työntekijältä pyydetään kirjallinen salassapitositoumus. Yrityksessä on laadittu GDPR ja tieto-
ruvaopas. Asiakkuuden päätyttyä kaikki asiakkaan asiakirjat toimitetaan palvelun ostaneen kunnan 
sosiaalitoimelle. 
 
 

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

 
Heti työsuhteen alussa henkilökunta perehdytetään tietosuoja-asioihin ja dokumentointijärjestelmään. 
Henkilöstölle järjestetään säännöllisesti koulutusta tietoturva-asioista sekä käytössä olevista ohjel-
mista.  
 
 
 
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
Keittiössä yhdessä omavalvonta suunnitelman kanssa. 
 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
Mika Pajuniemi 0505355674, mika.pajuniemi@nauha.fi 
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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. 
 
Omavalvontaa toteutetaan päivittäisen toiminnan yhteydessä ja henkilökunta vastaa kukin omalta 
osaltaan toteutumisen seurannasta.  
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään aina tarvittaessa, mutta tarkistetaan ja vahvistetaan vähintään 
kerran vuodessa. Omavalvonnan suunnittelu-ja toimeenpanoryhmä kirjaa tarvittavat muutokset ja 
suunnitelman toteutuksesta vastaa yksikönjohtaja.  
 
 
 

 
10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 
Kurikka 23.3.2022 
 
Allekirjoitus: 
 
 
Pekka Kujanpää                                                
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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 asumis-
palveluiden 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. 


