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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 
Palveluntuottaja 

Kokemäen kaupunki 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 0203925-9 
 

 

 

Toimintayksikön nimi 

Kokemäen kotihoito 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Kotona annettavat palvelut, kaikille ikäryhmille 
 

Toimintayksikön katuosoite 
Iltarusko 1 
 

Postinumero 

32800 
 

Postitoimipaikka 

Kokemäki 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

vs. avopalvelupäällikkö Kaarina Kivenmaa 
 

Puhelin 

040 488 6229 
 

Sähköposti 

kaarina.kivenmaa@kokemaki.fi 
 
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Hankinnoissa noudatetaan kaupungin menettelytapoja pienhankinnoista ja kilpailutettavista tarvikkeis-
ta. Hankintaoikeudet on keskitetty avopalvelupäällikölle.  
 
 
 
 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. 

 
Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 
 

Kotihoidon toiminta-ajatuksena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja sekä turvata 
asiakkaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään.  Kotihoito on hoiva- ja huolenpitotyötä 
asiakkaan kotona. Hoitajan työtehtävät muodostuvat asiakkaan tarpeista.  
 

Lapsiperheissä kotihoidon tehtävänä on  lapsiperheiden ennaltaehkäisevä perhetyö ja perheen 
kokonaisvaltainen tukeminen, ensisijaisesti kuitenkin  lasten hoito ja hyvinvointi. 
 
 
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 
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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? 
 

Kotihoidon toimintaa ohjaa asiakkaan yksityisyyden kunnioittaminen, toimintakykyä edistävä hoitotyö, 
asiakaslähtöisyys ja tasavertainen kohtelu. 
 
Asiakkaan kokema turvallisuuden tunne ja luottamus edesauttavat arjessa selviytymistä. Turvallisuutta 
edistävät tuttu ympäristö, ammattitaitoinen kotihoidon henkilöstö ja  mahdollisuuksien mukaan hoitoa 
tukeva teknologia. Henkilökunnalta edellytetään oman osaamisensa ylläpitoa itsenäisesti sekä 
työnantajan järjestämien kouluttautumismahdollisuuksien hyödyntämistä. 
 
Asiakkaan omia toiveita kunnioitetaan häntä itseään koskevissa päätöksissä, niin kauan kuin se hänen 
psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakykynsä puitteissa on hänen etunsa mukaista. Lisäksi 
asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Häntä kuunnellaan oman 
elämänsä asiantuntijana. 
 
 

 
 

 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, analysoin-
ti, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvon-
nan osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 

 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi 
tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi 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. 
 

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 
 

Kontrassa ja työsuojelun toimintaohjelmassa on ohjeet työyksikkökohtaisina. Ohjeita päivitetään sään-
nöllisesti.  
http://www.kokemaki.fi/intranet/henkilostoasiat/tyosuojelu/ 
 
 

http://www.kokemaki.fi/intranet/henkilostoasiat/tyosuojelu/
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Riskien tunnistaminen 
 

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

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 

Työturvallisuus, Kontrassa 
 

Kontrasta löytyvät työturvallisuuteen liittyvä ilmoitusohjelma WPro sekä toimintaohjeet kyseisissä ti-
lanteissa. Ilmoituskäytäntöjen kehittämisellä pyritään parantamaan kaupungin ja kotihoidon työnteki-
jöiden työturvallisuutta. 
 
*Läheltä piti -tilanne töissä: joudutaan tapaturman uhriksi tai muuten vaaraan, täytetään läheltä piti- 
ilmoitus ja se toimitetaan esimiehille sekä työsuojelupäällikölle tai -valtuutetulle. Käytössä sähköinen 
WPro-ohjelma. http://www.kokemaki.fi/@Bin/1197510/WPrologo.jpeg 
 
*Väkivalta- tai uhkatilanne: täytetään sähköinen lomake ja se lähetetään esimiehelle sekä työsuojelu-
päällikölle tai -valtuutetulle. http://www.kokemaki.fi/@Bin/1197510/WPrologo.jpeg 
 
*Työtapaturma: täytetään sähköinen työtapaturma-lomake ja toimitetaan se esimiehelle sekä työsuo-
jelupäällikölle tai -valtuutetulle. http://www.kokemaki.fi/@Bin/1197510/WPrologo.jpeg 
 
Ensiapuvalmius 
 
Työturvallisuuslain 46 §:n mukaan työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuuluvat 
asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt ja tiedot siitä, mihin 
toimiin tapaturman tai sairastumisen vuoksi on nopean avun saamiseksi ryhdyttävä. Ensiapuvalmius 
päivitetään vuosittain. Tavoitteena on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut en-
siapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. 
 
Palvelukeskus Henrikinhovin turvallisuusasioista vastaava lähihoitaja ja hänen sijaisensa huolehtivat 
säännöllisin väliajoin palo- ja evakuointiharjoitusten järjestämisestä, he opastavat ja neuvovat jokaisen 
uuden työntekijän ja opiskelijan tutustumaan palo- ja hälytysjärjestelmiin. 
 
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? 
 

Esimies on ensisijainen yhteyshenkilö epäkohdan ilmaantuessa. Hyvällä tiedottamisella ja ennakoimalla 
haasteelliset tilanteet, voidaan ehkäistä epäkohtien syntymistä. WPro-ilmoituksista otetaan ohjelman 
kautta yhteenveto kuukauden ajalla tehdyistä ilmoituksista, jotka käsitellään henkilökunnan kokouksis-
sa. 
 

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 kaut-
ta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 

http://www.kokemaki.fi/@Bin/1197510/WPrologo.jpeg
http://www.kokemaki.fi/@Bin/1197510/WPrologo.jpeg
http://www.kokemaki.fi/@Bin/1197510/WPrologo.jpeg
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Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 
 

Katso yllä, WPro-ilmoituksiin tartutaan välittömästi ja henkilökunnan kanssa yhdessä mietitään korjaa-
vat toimenpiteet.  
 

Muutoksista tiedottaminen 

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

Tiedotukset hoidetaan kaupungin nettisivujen, Kontran ja henkilökohtaisten sähköpostien avulla sekä 
viikkotiedotteissa. Lisäksi henkilökunnalla kuukausipalavereissa puhutaan ajankohtaisista asioista. Pala-
vereista tehdään aina muistio, joka on luettavissa sähköpostiversiona, paperiversiona toimistolla sekä 
tallennettuna tietokoneen P-asemalta. 
 

 
 
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?  
 

hoitajat Veera Kuitti, Miia Ronkainen, Marjo Virtanen ja Päivi Vanhatalo sekä vs. avopalvelupäällikkö 
Kaarina Kivenmaa, vs. sosiaaliohjaaja Mari Ahosmäki ja palvelusihteeri Anne Mäenpää 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 

Vs. avopalvelupäällikkö Kaarina Kivenmaa, Iltarusko 1, 32800 Kokemäki, puh. 040 488 6229  
kaarina.kivenmaa@kokemaki.fi 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuu-
teen liittyviä muutoksia, kuitenkin vähintään vuosittain.     
 

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? 
 

Suunnitelma on nähtävillä ja tulostettavissa kaupungin nettisivuilla. 
http://www.kokemaki.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/ikaihmisten-palvelut/kotihoito/ 
 
Omavalvontasuunnitelma on osa perehdytyskansiota.  Perehdytyskansio on taukotilassa henkilökunnan 
käytettävissä sekä paperiversiona että sähköisesti. Jokaisen uuden työntekijän ja opiskelijan  
velvollisuus on tutustua perehdytyskansioon, lisäksi tukena toimii aina nimetty perehdyttäjä ja 
perehdytysohjelma. 
 

http://www.kokemaki.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/ikaihmisten-palvelut/kotihoito/
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 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. 
 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 

Ennen säännölliseksi asiakkaaksi tuloa hänen palveluntarpeensa on arvioitu esim. palvelutarvekartoi-
tuksella, hoitoneuvottelussa tai arviointijaksolla. Mittareina käytetään toimintakyky- ja avuntarvelo-
makkeistoa, RAVA, MMSE, GDS15 sekä tarvittaessa MNA-mittari. Asiakkaan arviointi on aina suuntaa 
antava ja palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan yksilöllisesti. 
 

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

Asiakkaasta tehdyt arvioinnit käydään yhdessä läpi ja niistä keskustellaan. Asiakasta ja hänen omaistaan 
kuullaan ennen palvelujen aloittamista hoitoneuvottelussa, josta tehdään kirjallinen muistio sekä Pe-
gasokseen että kaikille neuvotteluun osallistuneille. 
Asiakkaan vastuuhoitaja on tarvittaessa yhteydessä omaisiin asiakkaan asioissa. 
 

4.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suunni-
telmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. 
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? 
 

Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma palvelun alkaessa. Suunnitelman toteutumista seura-
taan jatkuvasti ja päivitetään tarpeen mukaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa myös omaisten kanssa. 
 

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

Hoitosuunnitelma on kirjattu Pegasokseen. Vastuuhoitaja huolehtii siitä, että suunnitelma on ajantasai-
nen. Käytössä olevassa Pegasos mukana -ohjelmassa suunnitelmat näkyvät päivittäin.  
 

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 osallistumis-
taan 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? 
 

Kotihoidon arvot perustuvat itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Kotihoito toteuttaa asiakkaiden 
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toiveiden mukaisen hoidon itsemääräämisoikeutta kunnioittaen, mahdollistaen näin yksilöllisen ja 
omannäköisen elämän. 
 
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? 
 

Asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi hänen liikkumistaan voidaan rajoittaa/seurata esim. ovivahdin  
tai paikantavan rannekkeen avulla, josta sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. 
 
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 epäasiallista 
kohtelua havaitaan?  
 

Asiakkaan asiallinen kohtelu on kirjattu kotihoidon toiminta-arvoihin. Henkilökunnan ammattitaito 
varmistetaan ja sitä ylläpidetään koulutuksin. Epäasialliseen kohteluun puututaan välittömästi, välinee-
nä WPro-ilmoitukset. Avopalvelupäällikkö on ensisijainen henkilö, joka puuttuu epäasialliseen käytök-
seen. Myös työntekijöillä on vastuu puuttua toisen työntekijän epäasiallisuuteen. Epäasiallisesta kohte-
lusta ilmoituksen tehneeseen työntekijään ei kohdisteta rankaisutoimia ja huolehditaan siitä, ettei epä-
asiallisesti toiminut työntekijä pääse kostamaan ilmoittajalle (SHL § 48.) 
 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, 
haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 

Ensisijaisesti asia otetaan asiakkaan itsensä kanssa keskusteluun ja otetaan omaisiin yhteyttä ja kerro-
taan tapahtuneista asioista. Tarvittaessa tapahtumista järjestetään avopalvelupäällikön johdolla neu-
vottelu, joissa asia käsitellään. Omaisia kehotetaan ja rohkaistaan olemaan henkilökuntaan yhteydessä 
herkästi. Keskusteluista tehdään aina kirjaukset Pegasokseen tai erillinen muistio. 
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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, laa-
dun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja 
asiakkaalle, 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 asiakaspa-
lautetta kerätään? 
 

Asiakkaita ja heidän omaisiaan kehotetaan ja rohkaistaan olemaan henkilökuntaan yhteydessä herkästi, 
mikäli heillä on ajatuksia toiminnan tai laadun/ omavalvonnan kehittämiseen.  
Jatkossa on suunniteltu toteutettavan asiakkaille palautekysely vuosittain. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 

Palautteet toimivat osaltaan vuosisuunnittelun pohjana. Ensisijaisesti tulleet palautteet ja ehdotukset 
pyritään toteuttamaan välittömästi, mikäli mahdollista. 
 

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 
 

Kokemäen kaupungin perusturvalautakunta 
 

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: 
 

Sointula Maija-Kaisa/Merikratos Oy 
Puh. 050 331 3410  
tiistai - torstai klo 10 - 13 
https://www.merikratos.fi/ota-yhteytta 
 
Sosiaaliasiamiehen tehtävät: 
• neuvoa asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä lakiasioissa 
• avustaa muistutuksen teossa 
• tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
• toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
• seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa 
 

c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista 
 

Yhteystiedot: Pohjoisranta 11 E, PL 191, 28101 PORI  
Keskus: 029 553 9410 
Telefax: 029 553 7315 
Avoinna: ma - pe klo 09.00 - 16.15 

https://www.merikratos.fi/ota-yhteytta
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Kuluttajaneuvonnan verkkopalvelusta (www.kuluttajaneuvonta.fi) saat ohjeita ja apua kuluttamiseen 
liittyvissä asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys. 
 
Jos ongelma ei selviä, kuluttajaoikeusneuvoja: 

 antaa tietoa kuluttajan oikeuksista, mm. tavaran tai palvelun virheen hyvityksestä, sopimuksista 
ja maksamisesta  

 avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa   
 

Kuluttajaneuvontaan voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti. Mikäli asia ei puhelimitse selviä, 
voi sopia neuvojan kanssa tapaamisesta. Neuvontaa tarjotaan henkilöille, joilla on koti- tai asuinpaikka 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
 
 

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

Toimintaa koskevat muistutukset ym. toimitetaan perusturvajohtajalle tai perusturvalautakuntaan, 
jotka edelleen ohjeistavat asian käsittelystä. Tarvittaessa asian voi lähettää Aluehallintavirastoon tai 
hallinto-oikeuteen. Mahdolliset toimenpiteet otetaan käytäntöön mahdollisimman pian.  
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 

1-3 kk:n sisällä 
 

 
 
6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
 

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

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

Hoito-, palvelu- ja hyvinvointisuunnitelmat pidetään ajantasaisina, asiakas on mukana oman hoitonsa 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Asiakkaan mielipide omaan hoitoonsa nähden on myös kirjattuna Pe-
gasokseen. 
 
b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

      
 
Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuk-
seen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hyvinvointisuunnitelma, jota noudatetaan. Ulkoilua pyritään myös jär-
jestämään. 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 

Jokaiselle asiakkaalle on tehty toimintakyvyn ja avuntarpeen selvitys (RAVA, MMSE, GDS, toimintakyky-
arvio ja hyvinvointisuunnitelma), ja tehdyt arvioinnit päivitetään säännöllisesti. Asiakkaan, omaisten ja 
henkilökunnan kanssa käydään hoitoneuvottelut ennen palvelujen aloittamista ja tarvittaessa kun asi-
akkaan tilanne ja hoidon tarve muuttuu. Asiakastyössä on toimintakykyä ylläpitävä työote. Tarvittaessa 
asiakas saa tarpeen tullen erillisiä kuntoutuksen palveluja ja ohjataan hankkimaan tarvittavia apuväli-
neitä. 
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4.3.2 Ravitsemus 

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

Asiakkaita ohjataan riittävään ja terveelliseen ruokavalioon.  Aamu- , väli- ja iltapalojen tekemisessä 
autetaan tarvittaessa. Asiakkaiden on mahdollisuus saada ateriapalvelu kotiin kuljetettuna. Kotihoito 
ohjaa asiakasta tarvittaessa lisäravinteiden hankintaan. 
 
Asiakkaan ravitsemustilaa seurataan painonmittauksin ja yleistilan seurantana. Kerran vuodessa teh-
dään MNA (mini nutritional assessment) –testi tai aina tarvittaessa. 
 

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. 
 

Hoitotilanteissa huomioidaan asianmukaiset suojautumisvälineet. Hygienia ja infektioiden leviämiset 
pyritään ehkäisemään esim. käsidesiä käyttämällä ennen ja jälkeen asiakaskäynnin. Henkilökunnan käy-
tössä on hygieniaohjeistukset, joita tarvittaessa tarkennetaan ja henkilökuntaa lisäkoulutetaan. Kun-
tayhtymän hygieniahoitaja ohjeistaa ja neuvoo hygienia-asioissa, samoin Satakunnan sairaanhoitopiiri. 
 

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

 

Ohjeiden noudattamista seurataan Pegasos-kirjauksien avulla. Työntekijät kirjaavat tekemänsä asiat 
Pegasokseen, josta esimies ja sairaanhoitajat voivat niiden toteutumista seurata. 
 
Kotisairaala osallistuu tarvittaessa asiakkaiden sairaanhoitoon, jolloin asiakkaan hoito voidaan toteut-
taa kotona. 
 
Kiireellistä hoitoa tarvittaessa henkilökunta hälyttää kotisairaanhoitajan, kotisairaalan hoitajan tai am-
bulanssin arvioimaan asiakkaan tilaa. Kiireellinen hoito toteutetaan joko terveyskeskuksessa tai Satasai-
raalassa. Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteyttä kotisairaalaan ongelmatilanteiden selvittämiseksi. 
 
Kotihoidon käytössä kuntayhtymän erityispalvelut, kuten geriatrin, muistihoitajan tms. palvelut.  
Kts. http://www.ksthky.fi/ 
 

b) b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
 

Kotihoidon hoitajat seuraavat asiakkaan yleisvointia, sekä verensokeria, verenpainetta jne. Kotisairaan-
hoito/kotisairaala antaa tarvittaessa neuvontaa ja ohjeistusta hoitajille. Kotisairaanhoidolla on kerran 
viikossa lääkärin konsultaatioaika, tarvittaessa lääkärin saa kiinni myös puhelimitse. Kotihoito tekee 
yhteistyötä myös mm. diabeteshoitajan, haavanhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan ja geriatrisen 
poliklinikan kanssa.    
 

http://www.ksthky.fi/
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c) c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 

Lääkäripalvelut ostetaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymältä. 
 

4.3.5 Lääkehoito 

 

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

Jokaiselta koulutetulta hoitajalta vaaditaan lääkehoidon osaamisen näytöt (pistäminen, lääkkeiden ja-
ko, lääkelaskut). Lääkehoidon täydennyskoulutukset järjestetään 5 vuoden välein ja tarvittaessa use-
ammin. 
 

a) a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
 

Kotihoidossa on ajantasainen lääkehoitosuunnitelma, joka pohjaa STM:n oppaaseen, suunnitelmaa päi-
vitetään vuosittain ja aina tarvittaessa (2019). Lääkehoitosuunnitelma on perehdytyskansiossa ja jokai-
nen työntekijä on velvollinen sen lukemaan. 
 

b) b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
 

Kotisairaanhoidon sairaanhoitajat yhteistyössä lääkärin kanssa vastaavat asiakkaiden lääkehoidosta.  
 

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 palvelunantaji-
en kanssa toteutetaan? 
 

Pegasos-potilastietojärjestelmä on ensisijainen tiedonvälityskanava. Pegasoksessa on suojattu postiyh-
teys. Ns. turvapostin käyttö henkilökohtaisessa sähköpostissa on mahdollista.  
 

 
 
7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 
 
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 asiakasturvalli-
suudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

 

Kotihoidossa on käytössä jatkuva hoidontarpeen arviointi. Käyntejä lisätään tarpeen mukaan. 
Asiakkaiden turvallisen hoidon toteutumista arvioidaan tarvittaessa moniammatillisissa työryhmissä ja 
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hyödynnetään tarvittaessa useita palveluntuottajia turvallisuuden takaamiseksi.  
Jokaisen asiakkaan kohdalla käydään läpi kodin turvallisuutta kartoittava lomake. 
Asiakkaille järjestetään tarvittavat apuvälineet, turvapuhelin, ovihälytin jne.  
Henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan uhkatilanteiden varalta. 
 
Työturvallisuuslain 46 §:n mukaan työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuuluvat 
asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt ja tiedot siitä, mihin 
toimiin tapaturman tai sairastumisen vuoksi on nopean avun saamiseksi ryhdyttävä. Ensiapuvalmius 
päivitetään vuosittain. Tavoitteena on, että vähintään noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut en-
siapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. 
 

4.4.1 Henkilöstö 

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

 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö, kuten esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa 
varhaiskasvatuslaki ja päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annet-
tu laki, joka tuli voimaan 1.3.2016. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus 
ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja 
tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli 
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pidet-
tävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja henki-
löstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys var-
mistetaan. 
 

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

Henkilöstö 7/19:   
1 avopalvelupäällikkö 
1 sosiaaliohjaaja 
1 palvelusihteeri 
29 hoitajaa 
1 kotiavustaja 
1 fysioterapeutti, määräaikainen 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 

Lyhytaikaiset sijaisuudet (alle 21 päivää) hoidetaan Sarastia Rekry Oy:n kautta. Pidempiin sijaisuuksiin 
yksikkö hankkii sijaiset itse. 
 

c ) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
 

Palkattu varahenkilöstö: 2 hoitajaa. 
Käytetään tarvittaessa yksityisiä palveluntuottajia.  
 
 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnantaji-
en oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan 
huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakenteeseen ja 
osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöil-
le. 
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a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
 

Jokaisen rekrytoitavan tausta tarkistetaan mahdollisuuksien mukaan (Terhikki-rekisteri, Suosikki-
rekisteri, koulutus, työhistoria, alkuperäiset todistukset esitettävä). Kaupungilla on yhtenäinen rekry-
tointimalli, jolloin ilmoitukset ovat aina Kuntarekryssä, MOL:n ja kaupungin nettisivuilla sekä kaupungin 
virallisella ilmoitustaululla. Lyhytaikaiset sijaiset hankitaan Sarastia Rekry Oy:n kautta.  
Kokemäen kaupunki on savuton työpaikka. 
 

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 työhön 
mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työntekijöiden 
velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täydennyskou-
luttautuminen. 
 
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkohdas-
ta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on laadit-
tava toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen henki-
löön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 
 
Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen teki-
jän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskinhallinnan prosessissa epä-
kohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omavalvonnan 
menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan 
tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 
 

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

Jokainen uusi työntekijä perehdytetään yksilöllisesti. Perehdytyskansio (päiv. 2019) on kansliassa henki-
lökunnan käytettävissä sekä paperiversiona että sähköisesti. Jokaisen uuden työntekijän ja opiskelijan 
on velvollisuus tutustua perehdytyskansioon, lisäksi tukena toimii aina nimetty perehdyttäjä ja perehdy-
tysohjelma. Perehdytettävälle järjestetään mahdollisuus osallistua myös turvallisuuskävelyyn. Perehdy-
tyskansio sisältää työterveyshuollon ja työsuojelun toimintaohjeet, tietoturvaohjeet, lääkehoito- sekä 
turvallisuussuunnitelman.  
Lisäksi kansiossa on omavalvontaan tarvittavat lomakkeet ja lääkepoikkeamalomake. Läheltä piti -
ilmoitukset tehdään sähköiseen ohjelmaan (WPro). 
 
Käytössä on WPro-ohjelma. Ilmoitukset viedään ohjelmaan ja ne käsitellään henkilökunnan kanssa kuu-
kausikokouksessa. Työsuojelu seuraa WPro-ilmoituksia säännöllisesti. 
 

b) b) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 
c)  

Täydennyskoulutukset toteutetaan koulutussuunnitelman mukaisena. 
 

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.  
 

Tilojen käytön periaatteet 
 

Kotihoidon asiakkaat asuvat omissa kodeissaan. Asunnot, niiden koko, mukavuudet ja varustelutaso 
vaihtelee suuresti. Muutamilla asiakkailla ei ole riittäviä pesutiloja sisätiloissa (vaan ulkosaunoja), jolloin 
pesumahdollisuus järjestetään palvelukeskuksen tai Kauvatsan vanhustentalojen saunatiloissa. 
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Kotihoidon henkilöstön tauko- ja toimistotilat ovat palvelukeskuksessa kotihoitotoimiston yhteydessä ja 
Kauvatsan tiimillä on oma toimisto Kauvatsan vanhustentalojen yhdessä asunnossa.  

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 

Henkilökunnan toimitilojen siivous hoidetaan tilapalvelujen siistijöiden toimesta. 
 
Asiakkaiden kotitiloja siivoaminen hoidetaan joko omaisten toimesta tai asiakkaat ostavat 
siivouspalvelua yksityisiltä yrittäjiltä. Kotihoito vie tarvittaessa roskapussit, tiskaa ja harjaa suurimmat 
roskat lattialta sekä siivoaa eritetahrat.  Jätehuollon jokainen asiakas järjestää joko itse tai kiinteistön 
omistaja/taloyhtiö.  
Siivouspalvelun hankintaan voidaan myöntää palveluseteleitä.  
Asiakkaiden pyykkihuollosta vastaa joko asiakas itse, omaiset tai kotihoito. Jos asiakkaalla ei ole pyykin-
pesumahdollisuutta kotonaan, tarvittaessa järjestetään tukipalveluna pyykkipalvelu. 

 
 

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. Suunni-
telmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön 
ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 

 
 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmiste-
taan? 
 

Kotona asuvilla asiakkailla on mahdollisuus saada käyttöönsä turvapuhelin, johon voidaan liittää mm. 
ovi-, liesi- ja häkähälytin.  
Turvapuhelinpalveluun kuuluu hälytyspäivystys- ja auttamispalvelu 24 h/vrk. Laitteet asennetaan 
asiakkaalle valmiiksi. Asiakasta opastetaan hälytysrannekkeen käytössä. Koehälytys suositellaan 
tehtäväksi 1 x kk (kotihoito/omaiset/asiakas). Huoltopyynnöt laitevioista välitetään yhdyshenkilönä 
toimivalle sosiaaliohjaajalle. Huoltokäynnit tehdään viipymättä.  
Turva-auttaja palvelu raportoi 1 x kk turvapuhelinasiakkaiden hälytyskäynneistä. 
 
Päivätoiminta-asiakkaiden osalta paloturvallisuuden varmistaa mm. automaattinen paloilmoitin ja 
sprinkleri-järjestelmä. 
 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot: 

 

Sosiaaliohjaaja Tarja Mäntyniemi puh. 040 488 6295 
Vs. avopalvelupäällikkö Kaarina Kivenmaa puh. 040 488 6229 
Kiinteistönhoitaja Jussi Kivenmäki puh. 040 488 6298 
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4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

 
Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotarvik-
keita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Tervey-
denhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmä-
nä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosointiin, 

ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai korvaamiseen. Hoitoon 
käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, 
kuulolaitteet, haavasidokset ym. vastaavat. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tar-
vikkeiden 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? 
 

Kotihoidon henkilökunta hankkii tarvittavat laitteet ja apuvälineet ja opastaa niiden käytössä sekä huo-
lehtii niiden ylläpidosta ja huolloista. 

 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset? 
 

Pegasos-potilastietojärjestelmän päivitykset tehdään säännöllisesti, muut laitteet kalibroidaan säännöl-
lisesti, yhteistyössä terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa.  
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. 
 

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 kuuluviksi 
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 salassapidosta 
ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilas-
tietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat 
sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekiste-
riin 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 oma-
valvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olennaisten 
vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tieto-
turvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään velvollisuudes-
ta 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. Tieto-
jen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan erilli-
siin asiakirjoihin. 
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a) a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä 
yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

 

Kotihoidon käytössä on Pegasos-potilastietojärjestelmä. Asiakkaat antavat kirjallisen suostumuksen ter-
veystietojen käsittelyyn. Jokaisella työntekijällä on omat tunnukset sekä tietoverkkoon että Pegasok-
seen. Jokainen työntekijä allekirjoittaa vaitiolovakuuden. Pegasokseen ja koneelle kirjauduttaessa jää 
aina sormenjälki, joka voidaan tarvittaessa todentaa ja tarkastaa. Asiakkaan hoitotiedot kirjataan raken-
teisesti ja ajanmukaisesti, arvioiden. 

 
Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Lisäksi tietoja saadaan viranomaisten ylläpi-
tämistä järjestelmistä, kuten esim. Kelalta ja Väestörekisterikeskukselta. Asiakassuhteen aikana palve-
luntuottaja ylläpitää ja täydentää asiakkaan tietoja. Kokemäen kaupunki kerää vain tarvittavat henkilö-
tiedot. 
 
Henkilötietojen suojaamiseen käytetään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja. Tällaisia 
keinoja ovat esimerkiksi palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö. Lisäksi henki-
lötietojen suojaa edistävät turvallisuussuunnittelu, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta 
sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen. 
 
Henkilötietoja säilytetään viranomaisten antamien määräysten mukaisesti. Pysyvästi analogisessa muo-
dossa säilytettävät henkilötiedot säilytetään Kokemäen kaupungin arkistossa. Tietoja säilytetään määrä-
ajan myös niissä sähköisissä järjestelmissä, joissa tietoja on käsitelty. 
 
Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet www.tietosuoja.fi 
 
Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf 
 ja http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf 
 
Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf 
   
 

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

Henkilökunnan perehdyttäminen tietosuoja- ja salassapitoasioihin on osa yleistä perehdytystä. Koko 
henkilökunta osoittaa osaamisensa tietosuojasta tehtävällä verkkokurssilla, tietosuoja-asioihin perehdy-
tetään perehdytysohjelman mukaisesti. Kokemäen kaupungilla on koko henkilöstölle yhteisesti laaditut 
tietoturvaohjeet ja tietosuojaohjeet, jotka ovat laadinnassa. 
 

b) c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 

 

Kokemäen kaupungissa tiedonkäsittely on avointa ja läpinäkyvää. Henkilöllä on oikeus saada tietoa hen-
kilötietojen käsittelystä, tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen tai puutteellisen tie-
don oikaisua sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään, erilaisia oikeuksia. Oikeuksia 
sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, 
käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tie-
dot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistaviksi. 
 

http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf
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Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus 

 saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä 

 saada pääsy tietoihin 

 oikaista tietoja 

 poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 

 rajoittaa tietojen käsittelyä 

 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

 vastustaa tietojen käsittelyä 
 

http://www.kokemaki.fi/paatoksenteko/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet/  
 

Erillinen Kokemäen kaupungin oma rekisteriselosta on laadinnassa. 
 

d) d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
 

Henkilöstösuunnittelija Sirkka Vanhatalo puh. 040 488 6108 
 

 

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. 
 

Omavalvontasuunnitelma on osa laadunvalvontaa ja riskienhallintaa. Toimintoja kehitetään ja seura-
taan säännöllisesti, mm. havainnoimalla sekä saadun ja kerätyn palautteen perusteella, esim. Wpro-
ilmoitukset. Havaitut epäkohdat otetaan henkilökunnankokouksissa esille ja niistä keskustellaan raken-
tavasti. Henkilökunnan työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia seurataan. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteu-
tetaan säännöllisesti.     
 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 
 
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 

 

Kokemäki 27.11.2019 
 

Allekirjoitus 
 
 

 
  

http://www.kokemaki.fi/paatoksenteko/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet/
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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, elä-
mä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  

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

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

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-

tehtava-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/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 
Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon sekä 
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