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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 
Palveluntuottaja = kunta 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 
Nimi:  
 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 0203263-9 

 

 
 

Kunnan nimi: Loviisa 

 
Kuntayhtymän nimi:  

 
Sote -alueen nimi:       

 
Toimintayksikön nimi 

Palvelutalo Onnela 

 

Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21 PL 88, 07901 Loviisa, puh. 019-5551 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

 
Senioripalvelut 
 
Tehostettu palveluasuminen, 12 asuntoa, 14 asukasta. (1.12.2018) 
 

Toimintayksikön katuosoite            
Veckasinmäki 7 
 

Postinumero 

07930 

 

Postitoimipaikka 

Pernaja 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Camilla Strandberg 
 

Puhelin 

 
044-5051018  
 

Sähköposti 

camilla. strandberg@loviisa.fi 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 

 
 
 
      
 

Palvelu, johon lupa on myönnetty 

      
 
 
 
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 

      

 

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi
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Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Kiinteistöhuolto: F:ma Markus Karlsson, 0400-108682 
Työvaatteet: Uudenmaan sairaalapesula, 09- 27467590 
HUS logistiikka (varastotavarat), keskusvarasto@hus.fi, 09-47171655 
Loviisa pesula T:mi Pertti Heiskanen, 019-532554 
Sijaispalvelut: Seuturekry, 03-6213908 
Palkat: Kuntapro 
Laskutus: Kuntapro 
 
 

 
  

mailto:keskusvarasto@hus.fi
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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

 
Toiminta-ajatus 
 
Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituk-
sessa. Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus pe-
rustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-, vammaispalvelu-, kehitysvam-
mahuolto- sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädöksiin. 
 
Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 
 
Senioripalveluiden tärkein tehtävä on järjestää toimintaa joka edistää vanhusten hyvinvointia ja 
terveyttä sekä tukea vanhusten mahdollisuuksia itsenäiseen ja mielekkääseen elämään eri 
asumis- ja hoitoympäristöissä.  
 
 
Palvelutalo Onnela on tehostettua palveluasumista, asuntoja on 12. Tällä hetkellä asukkaita on 
13. Kaikissa asunnoissa on keittonurkkaus ja isot kylpyhuoneen. Asunnot on tarkoitettu henki-
löille jotka tarvitsevat runsaasti apua päivän aikana, eivätkä kykene asumaan kotona kotipalve-
lunturvin. Palvelutalossa on koulutettua henkilökuntaa paikalla 24/7.  
 
Palveluasumisasukkaat maksavat vuokran (joka sisältää sähkön, veden ja sauna-avun), henki-
lökohtaisen palvelumaksun avuntarpeen mukaan, ruoka ja vaatehuoltomaksut veloitetaan käy-
tön mukaan.  
 
 
 
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 kerto-
vat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin saa-
vuttaa ne. 
 
Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan 
asemaa yksikössä. Toimintaperiaatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhe-
keskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintaperiaatteet muodostavat yksikön 
toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaami-
sessa. 
 
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 
Ohjenuorat hoitotyössä ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja tasapuolisuus. 
Nämä arvot ovat myös yhteiset Loviisan Ikääntymispoliittisen ohjelmaan ja Loviisan kaupungin 
strategian kanssa. (löytyy www.loviisa.fi ) 

 

Toimintaperiaatteet Onnelassa ovat seuraavat  
 
Asukas on kaiken toiminnan lähtökohta. Asukkaita kannustetaan ja tuetaan käyttämään jäljellä 
olevia voimavaroja. Kaikkia asukkaita kohdellaan ja hoidetaan tasa-arvoisesti. 

 tavoitteena arvokas ikääntyminen  

 ympäristö osastolla on mahdollisimman kodikas ja viihtyisä 

http://www.loviisa.fi/
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 hoito on asiakaslähtöinen ja yksilöllinen 

 pyritään ottamaan huomioon asukkaiden itsemääräämisoikeutta mahdollisemman paljon 

 hoidolla pyritään edistämään asiakkaan toimintakykyä ja mahdollistaa elämysrikas ja 
merkityksellinen elämä, mahdollistetaan arvokas elämä loppuun asti 

 yksinäisyyden vähentäminen, sosiaalisten kontaktien ylläpitäminen 

 turvallisuuden tunteen luominen 

 yhteistyö omaisten kanssa on tärkeää, sekä heidän tukeminen vaikeissa tilanteissa 

 henkilökunta yrittää olla joustava, seurata oman ammatin kehittymistä ja kouluttautua 
ammatissaan säännöllisesti 

 asukkaille järjestetään heille mieluisaa tekemistä, ohjelmaa ja otetaan mukaan päivän 
askarreisiin, mahdollisestaan ulkoileminen ja liikkuminen talon ulkopuolella 

 osastolla työskennellään moduuleissa mikä tarkoittaa kokonaisvastuuta muutamasta 
asiakkaasta työvuoron aikana ja jokaisella asiakkaalla on omahoitaja 

 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 
 

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia 
huomioidaan monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä 
(kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein 
riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisös-
sä 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 kriitti-
set työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaa-
rassa. 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 omavalvonnan 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 tur-
vallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu 
myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii 
aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien 
arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden 
toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökun-
nalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallis-
ten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus 
saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteuttami-
seen ja kehittämiseen. 
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 HAIPRO (riskikartoitusohjelma) käytössä Loviisan kaupungin perusturvassa, ohjeistus 
löytyy Loviisan kaupungin intra sivuilta (LOVIN). 

 Lääkehoitosuunnitelma (kansiossa kansliassa) 

 Varhaisen puuttumisen toimintamalli (Loviisan kaupungin ohjeet)   

 Apuvälineiden käyttö ja kunto (huollot) 

 Työergonomia koulutusta ja työterveyshuollon fysioterapeutti ohjaa tarvittaessa 

 Paloturvallisuuskoulutusta järjestetään säännöllisesti 

 Pelastussuunnitelma/ Turvallisuusselvitys (kansiossa kansliassa), palotarkastus 2 kertaa 
vuodessa ja palohälyttimen testaus kuukausittain 
 

 Hygieniakoulutusta tarvittaessa (Hygieniahoitaja T. Jyrkkämäki, hygieniavastaava Onne-
lassa, Camilla Strandberg) 

 Kaikilla vakituisilla työntekijöillä hygieniapassi 

 Ensiapukoulutusta (päivityskursseja 5. vuoden välein) 

 Lääkekoulutusta  (Love), suoritettava hyväksytysti joka 5. vuosi 

 Arkistointisuunnitelma (työn alla) 

 Tietoturvakoulutus ja –”tentti” vuosittain 

 Potilasturvallisuussuunnitelma 
 
Ym. koulutuksia järjestetään säännöllisesti, jotta mahdollisia riskejä pystytään ennaltaehkäise-
mään. 
 
Riskien tunnistaminen 
 

Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunniste-
taan. 
 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 

 kertomalla osastonhoitajalle/esimiehelle 

 lista asioista mitä korjattava-kiinteistöhuollon vastuulla, ”palvelupyyntö”- netin kautta 

 osastokokous 

 Jos kyseessä asukas-asia tehdään merkintä Pegasokseen 

 HAIPRO:ssa arvioidaan miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan eteenpäin. Pide-
tään henkilöstöpalavereita.  

 
 

Riskien käsitteleminen 
 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja 
raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun 
tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapah-
tumien 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 dokumentoi-
daan? 
 
Haittavaikutukset poikkeamat, virheet ilmoitetaan HaiPro-raportointi järjestelmään sähköisesti 
(ohjeistus löytyy Loviisan kaupungin intra sivuilta (LOVIN). Tapahtumat käsitellään niin, että 
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määritellään tarvittavat toimenpiteet asian korjaamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Tapah-
tuman syy selvitetään, jolloin sen tapahtuminen uudelleen voidaan estää, ketään syyllistämät-
tä. 
Lääkepoikkeamat kirjataan potilastietoihin, sekä informoidaan lääkäriä, hoitohenkilökuntaa, 
asukasta ja omaisia. Lääkkeiden jaossa, toinen hoitaja jakaa, toinen tarkistaa jaon, jolla var-
mistetaan lääketurvallisuutta. 
 
Viilto- ja pistotapaturmista täytetään ilmoituslomake, joka toimitetaan työterveyshuoltoon. Hy-
gieniakansiossa on pistostapaturmien toimintaohjeet. 
 
Vaara- ja väkivalta tilanteet kirjataan Pegasokseen ja raportoidaan HaiPro:hon, sekä niistä 
keskustellaan työyhteisössä. 
 
Tartunta taudeista laitetaan merkintää Pegasokseen riskitieto kohtaan. Allergiat ja lääkereaktiot 
kirjataan myös Pegasokseen (riskitieto). 
 
 

Korjaavat toimenpiteet 
 
Laatupoikkeamien, 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 turvalli-
semmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja hait-
tatapahtumiin? 
 
Reagointitapa riippuu poikkeamasta ja ajankohdasta. Onko siihen reagoitava heti, tai voiko se 
odottaa arkipäivään? Onko heti otettava yhteyttä sairaanhoitajaan/lääkäriin tai päivystävään 
huoltomieheen? Tarvittaessa vaaraa aiheuttavat riskit korjataan ja pyritään poistamaan välittö-
mästi. 
 
Poikkeaman syy selvitetään, jolloin sen tapahtuminen uudelleen voidaan estää, ketään syyllis-
tämättä. Toimenpiteet kirjataan HaiPro:hon, mikäli toimenpiteet sitä vaativat, viedään asia or-
ganisaatiossa eteenpäin. Erilaiset poikkeamat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään henkilökunnan 
kanssa poikkeamasta riippuen saman tien tai osastonkokouksessa. 
 
 

Muutoksista tiedottaminen 
 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaa-
misesta) tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 
 
Muutoksista tiedotetaan suullisesti, sähköpostilla, jokaisella vakituisella ja pitempiaikaisilla si-
jaisilla oma sähköposti Loviisan kaupungilta, Loviisan kaupungilla omat internet sivut henkilö-
kunnalle (LOVIN). Osastolla löytyy ilmoitustaulu sekä vihko ja päivyri missä sovitusti tiedote-
taan eri muutoksista. 
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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? 
 
Senioripalvelupäällikkö Lisbeth Forsblom, osastonhoitaja Camilla Strandberg, Onnelan henki-
lökunta.   
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 
Lisbeth Forsblom, puh. 0440555345, lisbeth.forsblom@loviisa.fi, osoite: Perusturvakeskus, 
Öhmaninkatu 4, 07900 Loviisan kaupunki  
Camilla Strandberg, puh. 044-5051018, camilla.strandberg@loviisa.fi, osoite:  Veckasinmäki 7, 
07930 Pernaja 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 
Lisbeth Forsblom, senioripalvelupäällikkö, valvoo omavalvonnan toteuttamista ja huolehtii sen 
päivittämisestä yhdessä osastonhoitajan kanssa. Omavalvontasuunnitelma kuuluu osana pe-
rehdyttämissuunnitelmaa. Tämä tarkoittaa, että osastonhoitaja tai henkilökunta käy läpi oma-
valvontasuunnitelma uusien työntekijöiden ja sijaisten kanssa. 
 
 
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa ja tarvittaessa. Osastonhoitaja päivittää 
suunnitelmaa, yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun 
toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 
 

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

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 
 
Omavalvonta suunnitelma on nähtävillä päiväsalissa osastolla sekä Loviisan kaupungin kotisi-
vuilla. 
 

 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

Palvelutarpeen arviointi 
 
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, 
läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys 

mailto:lisbeth.forsblom@loviisa.fi
mailto:camilla.strandberg@loviisa.fi
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voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena 
ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdolli-
suudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, 
psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon 
toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydenti-
lan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 
Palvelutarpeen arviointi alkaa kotona/sairaalassa joko asiakkaan, omaisten tai hoitohenkilö-
kunnan aloitteesta. He ovat yhteydessä jonohoitajaan, joka arvioi tarpeen. Tehdään MMSE, 
Rava, Cerad ym. testejä, pärjääkö asiakas kotonaan, jos kotihoitoa lisätään, vai tarvitseeko 
palvelutalo tai vanhainkoti asumista. Kotiutuskoordinaattori tekee palvelutarpeen arvioinnin 
SAS-ryhmän kanssa ja vastaavat asianmukaiseen hoitopaikan sijoituksista. 
 
Siirtyessä palvelutaloon henkilökunta saa raporttia kotihoidosta tai sairaalasta, sekä suullisesti 
että Pegasoksen kautta tai mahdollisesti epikriisi ja hoitajanlähete. Ensimmäisen viikon aikana 
tehdään palvelutarpeen arviointi, mikä kirjataan hoitosuunnitelmaan. Asukkaalle nimitetään 
omahoitaja. Omahoitajan tehtäviin kuuluu mm. palvelun tarpeen arviointi. 
1-2 kk muuton jälkeen pidetään omaisten kanssa hoitokokous.  
 
Hoitosuunnitelma ja väliarviointi ohjaavat päivittäistä toimintaa ja hoidon arviointia. Hoitosuun-
nitelma päivitetään tarvittaessa asiakkaan voinnin, tarpeiden ja tavoitteiden oleellisesti muuttu-
essa. Väliarviointi tehdään vähintään 3. kuukauden välein ja tarvittaessa. Pidetään omaiskes-
kustelut jossa omaiset ja mahdollisesti asiakas mukana sekä osastonhoitaja ja omahoitaja mu-
kana.  
 
Palvelutalossa asuville laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, josta selviää tarvittavat palvelut 
ja avuntarpeet. 
 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arvioin-
tiin? 
 
Ennen muuttoa asukkaalla ja omaisilla on mahdollisuus tutustua hoitopaikkaan. 
1-2 kk muuton jälkeen pidetään asukkaan/ omaisten kanssa hoitokokous. Kokoukseen osallis-
tuu omaiset, sairaan-/osastonhoitaja, omahoitaja ja mahdollisesti asukas, lääkäri jne. Keskus-
telussa otetaan esille asukkaan ja omaisten toiveita. Tai mietitään yhdessä mitä asukas olisi 
halunnut, jos hän ei itse pysty ottamaan kantaa asioihinsa. 
 

 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai 
kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavut-
tamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun 
suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuunnitelmaa ja 
jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 
Hoitosuunnitelma ja palvelusuunnitelma laaditaan 1. hoitoviikon aikana. 
Hoito- ja palvelusuunnitelmaa laatii omahoitaja ja sairaanhoitaja yhteisymmärryksessä asuk-
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kaan ja häneen omaisten kanssa. Suunnitelmat kirjataan Pegasos-potilastietojärjestelmään ja 
se päivitetään 4 kertaa vuodessa ja aina kuin tilanne muuttuu. 
 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen 
mukaisesti? 
 
Hoitohenkilökunta kirjoittaa joka päivä raporttia Pegasokseen. Raportin pohjana toimii hoito-
suunnitelma. Myös suullisessa raportissa tiedotetaan mahdollisista muutoksista voinnissa ja 
hoitosuunnitelmassa. Omahoitaja/sairaanhoitaja päivittää hoitosuunnitelmaa 4 kertaa vuodessa 
tai tilanteen muuttuessa. 
 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30 §) 
 
Kun lapsi on sijoitettu laitoshuoltoon avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna, hänelle laa-
ditaan hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka täydentää lastensuojelulain 30 §:n mukaista asia-
kassuunnitelmaa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan lapsen laitoksessa tarvitseman 
hoidon ja huollon sisältöä, ottaen huomioon, mitä asiakassuunnitelmassa on määritelty sijais-
huollon tarkoituksesta ja sen tavoitteesta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma täydentää asiakas-
suunnitelmaa ja tukee laitoksessa järjestettävän tosiasiallisen hoidon ja huolenpidon järjestä-
mistä. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on annettava tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaali-
työntekijälle sekä lapsen huoltajille. 
 

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

Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilö-
kohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeu-
det yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysi-
sen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuol-
lon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämis-
oikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksi-
tyisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja 
omannäköiseen elämään? 
 
Asukkaan itsemääräämisoikeutta pyritään kunnioittamaan. 
Asukkaat jotka voivat ottaa kantaa omiin asioihin kuullaan ja mielipiteitä yritetään mahdolli-
suuksien mukaan ottaa huomioon. Jos asukas ei pysty ilmaisemaan halua tai mielipidettä, ky-
sytään omaisilta, onko heillä tiedossa mielipiteitä, mitä hän on ilmaisut kun hän on siihen pys-
tynyt. Huomioidaan myös omaisten näkemys asioista. 
Hoitosuunnitelmaan kirjataan asukkaan toiveet ja tottumukset. Mikäli asukas ei ymmärrä omaa 
terveyden tilansa ja hoidon tarvetta, joutuu hoitaja päättämään hoitotoimista asukkaan puoles-
ta. Hoitotoimet tehdään asukasta kunnioittaen. 
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Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja pal-
veluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoi-
menpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta 
voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvalli-
suus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukai-
set kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaat-
teen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Lastensuojeluyksiköille lasten 
ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 
Rajoitteita käytetään ainoastaan asukkaan oman turvallisuuden tai muiden asukkaiden turvalli-
suuden takaamiseksi. 
Rajoitteiden käytöstä keskustellaan aina asukkaan tai omaisten kanssa ja päätöksen rajoittei-
den käytöstä tekee hoitava lääkäri, siis rajoitteiden käytöstä on oltava lääkärinmääräys ja 
omaisten suostumus. Potilasturvallisuuden takia käytetään rajoitteita, luvasta kirjoitetaan Pe-
gasokselle asiakkaan kertomukseen. Asiakkaan turvallisuuden takia käytetään tarvittaessa is-
tumavyötä, magneettivyötä tai lepositeitä. Laitoja vuoteessa käytetään estämään vuoteesta 
putoamisen tai liikkeelle lähtöä, silloin kun asiakas ei pysty turvalliseen itsenäiseen liikkumi-
seen. Ulko-ovet ovat auki (ei lukossa) ja myös öisin ollessa lukittuna pääse halutessa ulos. 
Kaikissa asunnoissa on ulko-ovet, joita asukkaat pystyvät itse avaamaan sisältä. Tämä tuottaa 
tiettyjä haasteita muistamattomien asukkaiden kohdalla. Ulos menoa on yritetty rajoittaa ver-
hoilla, kalusteiden sijoittelulla ja mahdollisella esteellä oven ulkopuolella. Tällä hetkellä ei 
ovihälyttimiä käytössä. 
Myös rajoitteiden toteutumattomuus kirjataan, mikäli asukas tai omainen ei anna siihen suos-
tumusta. 
 

 
Pohdittavaksi: 
- Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökul-
masta (rutiininomaiset käytännöt, vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.) 
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä 
helpottaa työntekijöiden perehtymistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten 
usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeusturvaa. 

 
Asiakkaan kohtelu 
 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista 
kohtelua tai epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus 
tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyy-
tymätön 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 koh-
taan. 
 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja mi-
ten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen 
omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaarati-
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lanne? 
 
Asukkaan epäasiallista tai loukkaavaa kohtelua ei saa esiintyä. Mahdolliset tapahtumat käsitel-
lään asukkaan/omaisten ja kyseisen hoitajan kanssa. Epäkohtia pyritään ratkaisemaan keskus-
telemalla. Epäkohdat kirjataan HaiPro:hon. 
Tarvittaessa ryhdytään työnjohdollisiin toimenpiteisiin. 
 
 

Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennai-
nen osa palvelun sisällön, laadun, 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 asiakaspalautetta kerätään? 
 
Otamme mielellämme vastaan asukkaiden ja omaisten palautetta ja pyrimme avoimeen kes-
kusteluilmapiiriin, tiiviiseen yhteistyöhön ja hyvään tiedonkulkuun. Asiakas- tai omaiskysely 
suoritetaan joka vuosi (11/2018). Palvelupäällikkö ja palveluvastaava kerää kyselyt ja analysoi 
ne. Yksikön osastonhoitajille tiedotetaan kyselyn tuloksista, joiden pohjalta hän kehittää osas-
ton toimintaa ja huomioi kehittämiskohteita seuraavan vuoden toimintasuunnitelmassa, sekä 
informoi henkilökuntaa kyselyn tuloksista. Tulosta käsitellään osastokokouksessa. Omaisia on 
informoitu kyselytuloksista omaistenillassa.  
 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 
Toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään asukkailta ja omaisilta tulleen palautteen perusteella. 
Palautteista keskustellaan työyhteisön osastokokouksissa ja silloin myös yhdessä mietitään 
mahdollisia muutoksia esim. toimintatavoissa. 
Omaisille annetaan pyydettäessä yhteenveto kyselytuloksista ja henkilökunnalle tiedotetaan 
kyselytuloksista. 
 
 
 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 

Camilla Strandberg (osastonhoitaja, 044-5051018), Juuso Ylärakkola (osastonlääkäri, 019-
5551), Monica Sund (palveluvastaava, 0440-555830), Lisbeth Forsblom (Senioripalvelujen pal-
velupäällikkö, 0440-555345)  
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b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
Sosiaaliasiamies 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohte-
lua ilman syrjintää. Asiakas voi ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen jos hän on tyytymätön saa-
maansa palveluun tai kohteluun asioidessaan sosiaalitoimessa. Sosiaaliasiamies palvelee 
asukkaita Loviisassa ja Lapinjärvellä. 

Sosiaaliasiamies 

 neuvoo ja avustaa asiakasta ja heidän omaisia sosiaalihuollon asiakaslakiin liittyvissä 
asioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista  

 toimii tarvittaessa sovittelijana, avustaa asiakasta mahdollisen muistutuksen ja kantelun 
teossa 

 seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa, ja antaa sitä vuosittain 
selvityksen kunnanhallitukselle. 

 sekä tiedottaa potilaan asemasta ja oikeuksista 

Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan toimii puolueettomana yleisneuvojana 
sosiaalihuollon kysymyksissä. 
 
Loviisan kaupunki on tehnyt sopimuksen sosiaaliasiamiestoiminnasta Sosiaalialan osaamis-
keskus Verson kanssa.  Sosiaali- ja potilasasiamiehenä toimii Pamela Stenberg puh 044 729 
7987 ma – to klo 9-12. Tapaamiset oman kunnan tiloissa tai Verson tiloissa, Mannerheiminkatu 
23, Porvoo. Sosiaaliasiamiehen palvelu on maksutonta. 
 
Mikäli olet tyytymätön tai jos hoidon suhteen on jotain epäselvää: 

 yritä ensin selvittää asian omassa hoitoyksikössäsi hoitavan lääkärin, hoitajan tai muun 
terveydenhuollon ammattikoulutetun henkilöstön kanssa. Useimmat kysymykset selviä-
vät nopeimmin siellä missä ovat syntyneet.  

 mikäli asia jää epäselväksi, voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen  

Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä kirjallisen muistutuksen tai kantelun hoitolai-
toksesta. 

 
Nämä tiedot myös Loviisan kaupungin kotisivuilta, www.loviisa.fi  
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
Porvoon Maistraatti 
Piispankatu 34, PL 233, 06101 PORVOO 
Keskus: 02955 39391 
Asiointisähköpostiosoite: kirjaamo.ita-uusimaa@maistraatti.fi 
Avoinna: ma - pe klo. 09.00 - 16.15. 
Maistraatin toimialue:  
Askola, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lapinjärvi, Loviisa, Mäntsälä, Myrskylä, Nurmijärvi, Por-
nainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo, Tuusula, Vantaa  
Yksikön toimialue:  
Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila, Sipoo  
Maistraattien henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)maistraatti.fi  

http://www.loviisa.fi/
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Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot  

Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. Asioinnin 
helpottamiseksi neuvottele ensin myyjän kanssa. 

Kuluttajaneuvonnan puhelinnumero: 029 553 6901 
Maistraattien kuluttajaneuvonnan numero palvelee arkisin klo 9.00–15.00. 
 

Sähköinen yhteydenotto 
Voit asioida kuluttajaneuvonnan kanssa sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Neuvoja vastaa 
sähköiseen yhteydenottoon noin viiden työpäivän kuluessa. 

Kuluttajaneuvonnan tehtävät, avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilan-
teessa (vain kuluttajan aloitteesta), antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja 
velvollisuuksista janeuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa. 

Kuluttajaneuvonta ei käsittele, yksityisten henkilöiden välisen kaupankäynnin riitoja, elinkei-
nonharjoittajien välisiä riitoja, taloyhtiön ja asukkaan välisiä riitoja, arvopaperi- ja osakekauppo-
ja valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita sekä yksityishenkilöiden välinen kauppa 

Kahden yksityisen henkilön välinen kauppa ei kuulu kuluttajansuojalain piiriin, joten ostaja ei 
voi turvautua kuluttajaneuvontaan eikä valittaa kuluttajariitalautakuntaan. Poikkeuksena ovat 
asuntokauppa- ja vuokrariidat. Yksityishenkilöiden välisiin kauppoihin sovelletaan kauppalakia, 
jossa määritellään tuotteen ja palvelun virheet. Jos ostaja ja myyjä eivät pääse yhteisymmär-
rykseen, asian voi viedä käräjäoikeuteen.  Jos riidan sovittelu ei onnistu, voit viedä sen kulutta-
jariitalautakunnan käsiteltäväksi. 

Velkaneuvoja kartoittaa talouden kokonaistilanne ja antaa tietoa ongelmien ratkaisuvaihtoeh-
doista, auttaa sovintoratkaisuehdotuksen tai velkajärjestelyhakemuksen laatimisessa, voi tarvit-
taessa osallistua velkojien kanssa käytäviin sovintoneuvotteluihin  ja auttaa myös velkajärjeste-
lyn keston aikana mm. maksuohjelmaa koskevissa kysymyksissä.  

Loviisan ja Lapinjärven asukkaiden velkaneuvontaa hoitaa Hyvinvointia Arjessa Oy. Asiakas-
tapaamiset Loviisan perhekeskuksessa, Itäinen tullikatu 17 tai Hyvinvointia Arjessa Oy:n 
Vantaan toimipisteessä, Hiekkaharjuntie 8 C 38. Yhteydenotot ma, ke, pe klo 9-11,  
puh; 010-2050800. 

 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitel-
lään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 
 
Jos tulee muistutus, joka koskee osaston toimintaa niin osastonhoitaja kirjoittaa raportin kos-
kien tapausta ja lähettää ylilääkärille Tero Taipaleelle tämän, jos on kyse lääketieteellisestä 
hoidon asioista, palveluvastaavalle Monica Sundille tai palvelupäällikölle Lisbeth Forsblomille 
jos asia koskee muuta asiaa toiminnassa. Muistutusta keskustellaan seuraavassa henkilöstö-
kokouksessa tai aiemmin jos asia on kiireellinen. 
 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 
2 viikkoa tai niin nopeasti kun mahdollista  
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870355
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PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

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

Asukkaiden tarpeet ovat toiminnanlähtökohta. Lisäksi asukkaan omaiset ja perhe ovat tärkeäs-
sä roolissa. Henkilökunnalla täytyy olla taito ohjata ja opastaa myös haasteellista asukasta päi-
vittäisissä toiminnoissa. Henkilökunta noudattaa terveyttä edistävää kuntouttavaa ja toiminta-
kykyä ylläpitävää työotetta. Asukasta kannustetaan omaan aktivisuuteen päivän askareissa. 
Asukkaan toimintakykyä ja hoidontarvetta arvioidaan säännöllisesti Pegasoksen väliarviointi-
lomakkeelle sekä kaksi kertaa vuodessa Ravan avulla. Viriketoiminta on osaa päivittäistä toi-
mintaa. Lisäksi järjestetään tapahtumia juhlapäivien ja vuodenajan mukaan,  
hartaushetkiä, esiintymisiä jne. 
 

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 
- 
 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liik-
kumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden 
toteutumista seurataan? 
 
Asukkaan toimintakykyä ja hyvinvointia seurataan joka päivä ja kirjataan Pegasokseen. 
Hoitosuunnitelma päivitetään ja väliarviointi tehdään joka 3. kuukausi tai tilanteen muuttuessa 
useammin. Rava 2 kertaa/vuosi. 
 

Ravitsemus 
 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia 
sekä ravitsemuksen tasoa? 
 
Ruoka toimitetaan keskuskeittiöstä kerran päivässä, 7 päivää viikossa. Lounas toimitetaan 
lämpimänä ja päivällinen lämmitetään palvelutalossa henkilökunnan toimesta. (erillinen ruokaa 
koskeva omavalvonta suunnitelma). Ateriakokonaisuus on suunniteltu vastaamaan ikäihmisten 
ravitsemuksellisia tarpeita. Erityisruokavaliot ja ruoan koostumus huomioidaan. Pyhät huomioi-
daan myös ruoassa. 
 
Ruoka tulee isoissa astioissa osastolle ja hoitajat jakavat yksilöllisesti tehdyt annokset asukkail-
le. Osa asukkaista pystyy omatoimisesti ottamaan ruokaa ja heitä tuetaan siinä. Kaikilla hoitajil-
la on hygieniapassi. Hoitajat huolehtivat asukkaiden ruokailun sujumisesta, ohjaten ja avustaen 
ja tarvittaessa avustavat ruokailussa. 
 
Päiväsaikaan ruokailujen aikaväli ovat 3-4 tuntia. Päivittäinen seuranta asiakkaiden ravitse-
muksessa on tärkein, tarvittaessa ravitsemustilan seurantakaavake, painonseuranta, nestelis-
ta. Ruokailusta ja ruokailutottumuksista kirjataan tietoa Pegasokseen. Yhteistyö keittiötoimen 
kanssa sekä henkilökunnan informointi tärkeää. 
 
Palvelutalossa asukkaat huolehtivat itse ruoasta. Heillä on mahdollisuus syödä lounasta ja päi-
vällistä maksua vastaan (kaikki hyödyntävät tämän mahdollisuuden). Henkilökunta avustaa 
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aamu- ja iltapalan kanssa (omat einekset). Tällä hetkellä ruokaostokset ovat osaa omahoita-
juutta. Monelle asukkaalle omaiset tuovat ruoat. 
 

Hygieniakäytännöt 
 
Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat aset-
tavat hygieniakäytännöille tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta 
huolehtimisen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpei-
ta vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelu-
suunnitelmien mukaisesti? 
 
Hyvällä käsihygienilla ehkäistään infektiotartuntoja ja ehkäistään niiden leviämistä. Osastolla 
noudatetaan yleisä hygieniaohjeita. Työssä käytetään suojavaatteita, joiden pesu tapahtuu 
Uudenmaan sairaalapesulassa. Tilojen siivouksen hoitaa kaupungin siivousyksikkö. Jätteet 
lajitellaan ohjeiden mukaan. Riskijätteet käsitellään oikein. 
 
Loviisan kaupungin hygieniahoitaja: Tanja jyrkkämäki: tanja.jyrkkamaki@loviisa.fi. 
Hygieniavastaava Hemgårdenilla ja Onnelassa: Camilla Strandberg: 
camilla.strandberg@loviisa.fi. 
 
Hygieniavastaava osallistuu säännöllisiin hygieniakokouksiin ja tiedottaa eteenpäin. Hygienia-
ohjeet löytyvät kansliasta, mapista voi tarkistaa tietoa tarvittaessa, käsidesikäytön seuranta 
kerran vuodessa, infektion seurantakaavake käytössä. Vastaavan lääkärin kanssa yhteistyötä 
epidemiatilanteessa. Tartunta taudeista laitetaan merkintää Pegasokseen riskitieto kohtaan.  
 
Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje. 

 
Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet 
asiakkaiden hammashoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. 
Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen varalta. 
 

Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä 
sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 
 
Lääkäri tulee yksikköön tarvittaessa. Lääkäriä voi konsultoida puhelimitse ja Pegasos-postilla 
arkipäivisin päiväsaikaan. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin konsultoidaan Porvoon Sairaalaa tai 
ambulanssia. Hoitaja huolehtii, että lääkelista ja muu oleellinen tieto on ajan tasalla ja välittyy 
jatkohoitopaikkaan. Omaisia informoidaan asiasta. 
 
Asiakkailla on oikeus käyttää kunnalliset palvelut koskien hammashoitoa. Hammashoito on 
järjestetty Loviisan seudun terveyskeskuksessa. Hammashoito järjestetään asiakkaan tarpeen 
mukaan. Hammasproteesin korjaukset järjestetään yksityisesti. 
 
Kuolemantapauksissa otetaan yhteyttä omaisiin. Lääkäri käy toteamassa kuoleman seuraava-
na arkipäivänä. Lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen. Vainajan kuljetuksesta vastaa hautaustoi-
misto. Kansliassa erillinen ohje, miten toimia ym. tilanteissa.  
 

mailto:camilla.strandberg@loviisa.fi
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b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
 

Seuranta ja terveyden edistäminen kuuluvat kaikkien hoitotyötä tekevien perustehtävään. Ter-
veyttä edistetään hyvällä perushoidolla jossa kuntouttava työote ja optimoimalla lääkehoidon.    
Asukkaan terveydentilaa seurataan päivittäin ja kirjataan Pegasokseen, tietoa voinnista jaetaan 
myös suullisin raportein. Sairaanhoitaja vastaa asukkaiden vuosi- ja muiden verikokeiden ot-
tamisesta. Lääkäri määrää muut tarvittavat tutkimukset. Tulokset näytetään lääkärille. RAVA:lla 
pystytään kartoittamaan toimintakyvyn muutoksia asukkailla. 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 

osastonhoitaja/sairaanhoitaja Camilla Strandberg, osastonlääkäri Juuso Ylärakkola ja osaston 
henkilökunta 
 

Lääkehoito 
 
Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunni-
telmaan. STM:n Turvallinen lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteut-
tamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen 
lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että jul-
kisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääke-
hoidon vastuuhenkilö. 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
 

Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa (joulukuussa) lääkevastaavan sairaan-
hoitajan toimesta ja ylilääkäri hyväksyy päivityksen. Seurannasta vastaa sairaanhoita-
ja/osastonhoitaja. 

 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
 

Ylilääkäri- ja osastonlääkärillä on päävastuu lääkehoidosta. Sairaanhoitajat ovat vastuussa 
lääkehoidon käytännön toteuttamisesta sekä jokainen hoitaja on itse vastuussa omasta osuu-
desta lääkehoidon toteutuksessa. Lääkevastaava sairaanhoitaja on vastuussa lääkekaapin 
ajan tasalla pitämisestä. Kaikki lähihoitajat, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet lääketentit osal-
listuvat lääkehoitoon.  Lääkkeet toimitetaan apteekista tilausten mukaan 2 kertaa viikossa.  

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lastensuoje-
lun asiakas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuk-
sen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen 
tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on 
tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 
 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? 
 
Muiden sosiaali- ja terveydenhuolto palveluantajien kanssa (esim. Porvoon sairaala, Loviisan 
terveyskeskus, muistihoitaja, kuntoutushoitaja, laboratorio) pidetään yhteyttä asukkaiden tar-
peiden mukaan.  Tieto kulkee joko, Pegasoksen välityksellä, paperilla tai puhelimitse. Navitas 
myös käytössä.  
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ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteen-
sa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista 
onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan 
myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa 
olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä 
henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään val-
miuksia iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 
 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä 
tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 
      
Osastolta löytyy pelastussuunnitelma sekä turvallisuusselvitys (liite), lääkehoitosuunnitelma 
(liite) sekä käytössä HaiPro (riskikartoitusohjelma). Suunnitelmia päivitetään säännöllisesti ja 
Haipro käytetään aktiivisesti. Kaikki hoitajat ovat velvollisia päivittämään omaa osaamista. Uu-
det työntekijät perehdytetään hyvin. Työnantaja järjestää säännöllisesti paloharjoituksia ja lää-
kekoulutuksia.  
 
Jos asukas ei kykene huolehtimaan omista asioista, hänelle hankitaan tarvittaessa edunvalvo-
ja.  
 

Henkilöstö 
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityises-
sä päivähoidossa päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuol-
lon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon 
myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asi-
akkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksi-
köissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilös-
töä, henkilöstön rakenne (eli koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu 
liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pidettävään suunnitelmaan ei kirjata 
työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja henki-
löstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henki-
löstövoimavarojen riittävyys varmistetaan. 
 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 
 
Onnela: 1 osastonhoitaja/sairaanhoitaja, 7 lähihoitajaa. Aamuvuorossa 2 hoitajaa, iltavuorossa 
1 hoitaja ja yövuorossa 1 hoitaja, sekä 2 päivää viikossa saunavuoro. Tarv. yöllä apua yöparti-
osta. Yhteistyötä myös kotisairaalan kanssa. 
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b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 

Sijaisia palkataan sekä pitkiin sijaisuuksiin (vanhempainvapaat, virkavapaat jne), että lyhyim-
piin sijaisuuksiin (sairaslomat, koulutuspäivät jne.), ensisijaisesti SarastiaRekryn kautta. Sijai-
suudet täytettään mahdollisuuksien mukaan koulutetulla (hoitoala) henkilökunnalla, tarvittaessa 
palkataan ei koulutettuja, joilla on kokemusta tai ovat perehdyttyjä hoitotyöhön. Sijaisilta tarkis-
tetaan koulutus- ja työtodistuksia, sekä Valviran rekisteritodistus (Terhikki/ Suosikki-rekisteri). 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
 

Uusia sijaisia pyritään jatkuvasti perehdyttämään ja kokeneita sijaisia pyritään työllistämään 
pitkillä sijaisuuksilla. Osastolla tällä hetkellä ei oppisopimuskoulutuksella lähihoitajaksi opiske-
levaa. 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään 
sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiak-
kaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti hen-
kilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön raken-
teeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin 
työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
 

Loviisan kaupungilla on käytössä SeutuRekry-järjestelmä, jonka kautta sijaisuudet ensisijaisesti 
täytetään. Avoimet työpaikat (vakituiset, pitkät sijaisuudet) laitetaan hakuun SeutuRekryn kaut-
ta. Rekrytointiprosessi pitää sisällään työntekijätarpeen kartoituksen, uusien työntekijöiden 
haastattelun ja henkilö-, tutkinto- ja työtodistusten todentamisen, kelpoisuuden tarkistaminen, 
varsinaisen työntekijähaun (sisäiset ja ulkoiset ilmoitukset, hakemusten vastaanottaminen, 
haastatteluvalinnat) sekä valintapäätöksistä ilmoittamisen. Palveluvastaava ja osastonhoitaja 
haastattelee ehdokkaat ja tekee valintapäätöksen. Palveluvastaava kirjoittaa työsopimukset ja 
tehtäväkuvauksen. Vakituiseen työsuhteeseen valittu tulee esittää lääkärintodistuksen tervey-
dentilastaan.  
Palveluvastaava allekirjoittaa yli 6 kk pitkät työsopimukset, osastonhoitaja alle 6 kk kestävät. 
 
Sijaisten rekrytoinnista vastaa osastonhoitaja. 
 
Osaston työvuorosuunnittelussa huomioidaan henkilöstön laissa ja asetuksissa määriteltyjä 
kelpoisuusvaatimuksia. Joka vuorossa ympärivuorokauden on koulutettua henkilökuntaa pai-
kalla. 
 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa 
työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 
 
Vakituisen työsuhteen alkaessa vaaditaan työterveydenhuollon lääkärintodistus terveydentilas-
ta ja työhön soveltuvuudesta. 
 
Terhikki/ Suosikki-rekisteristä tarkistetaan työntekijän hoitoalan koulutus. 
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Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsit-
telyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työs-
kenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merkitys ko-
rostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja 
työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakas-
työhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan? 
 

LOVIN-sivuilta löytyy Loviisan kaupungin perehdytysohjeet. 
 
Perehtymissuunnitelma ja – kansio. Kokenut hoitaja perehdyttää uutta työntekijää ja aamu- ja 
iltavuorossa on alussa koulutettu työpari. Yövuoroja uusi työntekijä alkaa tehdä perehdytyksen 
jälkeen, kun hän on tutustunut työpaikan käytäntöihin sekä asukkaisiin.  Opiskelijoille on nimet-
ty joka työvuoroon ohjaaja ja näytön vastaanottaja, niille jotka suorittavat näytön. 
Tietosuoja – vaitiolovelvollisuuslomake käytössä. 
Pegasos-vastaava joka yksikössä, työnantaja järjestää säännöllistä koulutusta. 
Tietoturva verkkokoulutus ja –tentit. 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 
 

Henkilökunnalla on oikeus ja velvollisuus osallistua täydennyskoulutukseen. Koulutustarjontaa 
seurataan aktiivisesti. Kehityskeskusteluissa henkilökohtaista täydennyskoulutustarvetta. 
 
Henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista ylläpidetään: lääkehoidon osaaminen verkossa 5 vuo-
den välein, EA- koulutus 5 vuoden välein, palo- ja pelastus harjoitukset vuosittain, kehityskes-
kustelut kerran vuodessa.  
 

Toimitilat 
 
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön 
periaatteista. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käy-
tännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai miten varmistetaan heidän yksityi-
syyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vierai-
lut 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. 
 
Onnelassa 12 vuokra-asuntoa, josta 11:sta olohuone+tupakeittiö, maku- ja pesuhuone, noin 40 
neliötä. 1:ssä huone+tupakeittiö ja pesuhuone. Asunnot kalustetaan omilla kalusteilla ja esineil-
lä.  
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Palvelutalossa on yhteiset oleskelutilat, sauna ja pesuhuone. Jos asukas on esim. sairaalassa, 
asunto on tyhjä.  
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 
Onnelassa yleiset tilat siivotaan siivoushenkilökunnan toimesta 5 kertaa viikossa ja asukkaat 
tai heidän omaiset huolehtivat oman asunnon siisteydestä. Hoitohenkilökunta huolehtii pyykki-
huollosta (maksua vastaan), jos asukas ei itse siihen kykene. 
 

 
Teknologiset ratkaisut 
 
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla 
sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laittei-
den käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia vai eivät, mihin laitteita sijoite-
taan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. 
Suunnitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä peri-
aatteet ja käytännöt sekä niiden käytön ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työnte-
kijä. 
 
 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja 
hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 
 
Asiakasturvallisuus varmistetaan riittävällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla. Jokainen työn-
tekijä on velvollinen tarkkailemaan laitteiden toimivuutta ja ryhtymään välittömiin toimenpitei-
siin, että ongelmat saadaan korjattua. 
 
Potilas-hoitaja kutsu järjestelmä (Everon), yhteys palvelutuottajaan, jos ongelmia järjestelmäs-
sä (Asiakaspalvelu 0207 920 703, ark. klo. 8-16). Kaikki hälytykset ja kuittaukset kirjautuvat 
järjestelmään lokiin ja niitä on mahdollista tarkastella jälkikäteen.  
 
Turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa, voi ottaa yhteyttä hätäkeskukseen (112). 
 
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 
Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi 
luokiteltuja välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuol-
lon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. 
pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, 
kuulolaitteet, silmälasit. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon lait-
teiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja 
huollon asianmukainen toteutuminen? 
 
Onnelan asukkaat saavat lainaksi apuvälineensä fysioterapia osastolta. 
Hoitohenkilökunta ohjaa asukkaita apuvälineiden käytössä. Huoltomiehet huoltavat tarvittaessa 
apuvälineet hoitohenkilökunnat pyynnöstä. 
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Yksikössä löytyy seuraavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet: verensokerimittarit, nostolai-
te, motomed kuntopyörä (huolletaan tarpeen mukaan), RR-mittarit (joka toinen vuosi kalibrointi 
Loviisan terveyskeskuksessa), Lojer Oy: Huoneiden sähkökäyttöisten sänkyjen vuosittainen 
huolto. service@lojer.com, 010 830 6750 
 
Erilaisia apuvälineitä ja hoitotarvikkeita, istumavaaka 
Pegasos-potilastietojärjestelmä luokitaan lääkintälaitteeksi 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 
osastonhoitaja Camilla Strandberg 044-505 1018  
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. 
Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaami-
sesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedonhallintatapa. Rekisterinpitäjän 
on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tie-
toja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimi-
joiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon 
asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaa-
mat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitet-
tuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.  
 
Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsit-
telystä annetun lain (159/2007) 19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjes-
telmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvolli-
suus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olen-
naisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa mer-
kittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään velvollisuudesta laatia asianmukai-
sen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen. 
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -
rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötieto-
jen 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. Tarkas-
tuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpi-
täjä 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 pal-
veluista, on tietojenkäsittelyä suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastie-
tojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tietojen käsittelyä suunniteltaessa 
on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan 
erillisiin asiakirjoihin. 

mailto:service@lojer.com
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a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsit-
telyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen 
liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot kerätään henkilöstörekiste-
riin, rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät ja katselevat työntekijät ovat 
salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelusuh-
teen päätettyä. 
Tietoja saavat käsitellä vain asianomaisessa toimintayksikössä asukkaan hoitoon tai siihen 
liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Tietojärjestelmiä käyttävillä työntekijöillä on työtehtävien 
mukaan määritellyt käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Pe-
gasos-oikeudet anotaan kirjallisesti.  Rekisteritietojen käsittelyä ja katselua seurataan ja valvo-
taan käyttölokitietojen avulla. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan, tietoturvan sekä tieto-
järjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma intra-sivuilla. 
 
Arkistointiohjeet suunnitteilla. 
 
Tällä hetkellä käytössä Pegasos, elektroninen potilastietojärjestelmä. Myös Kanta käytössä. 
 
Populus käytössä työsopimuksia, poissaoloja ja lomia varten ja työlistat elektronisesti Titanial-
la.Paperiversiona löytyy vielä esimerkiksi kopiot; työlistat, työsopimuksia. Vuokrasopimukset, 
vanhoja epikriisejä, henkilökunnan salassapitolomakkeet, työnkuvaukset.  
 
       

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietotur-
vaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 
 

Käytössä salassapitovelvollisuuslomake, kun tehtävänkuvausta sekä työsopimusta allekirjoitet-
taessa asiasta informoidaan. Loviisan kaupungilla käytössä perehdytyskortti apuväline esimie-
hille (LOVIN) sekä työntekijöille tarkoitettu opas. Työntekijöille järjestetään säännöllisesti Pe-
gasos-koulutusta, joka käsittelee myös tietosuoja-asioita. ICT-toimisto avustaa tietoteknisissä 
ongelmissa sekä avaavat käyttäjäoikeudet sähköpostiin ja tarvittaessa muihin ohjelmiin.  ICT-
toimiston tietohallintopäällikkö on Marko Perttilä 0440-555 201.  
 
Suurin osa potilasasiakirjoista ovat elektroonisia, lukollinen arkisto löytyy, yksiköissä 
väliarkistointi. 
 
Arkistointi ohjeistukset tulossa.  Arkistonhoitajana toimii Eeva Taimioja 0440-555 434 
 

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle 
on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä ky-
symyksistä? 
 
Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen 
käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä 
on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet. Re-
kisteriseloste tulee pitää jokaisen saatavilla rekisteripitäjän toimipaikassa. 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
044-5577244 
 

https://intranet.ad.gov.loviisa.fi/fi/Keskukset-sivusto/Perusturva-sivusto/tietoturva/Documents/Sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20tietosuojan,%20tietoturvan%20sekä%20tietojärjestelmien%20käytön%20omavalvontasuunnitelma.docx
https://intranet.ad.gov.loviisa.fi/fi/Keskukset-sivusto/Perusturva-sivusto/tietoturva/Documents/Sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20tietosuojan,%20tietoturvan%20sekä%20tietojärjestelmien%20käytön%20omavalvontasuunnitelma.docx
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YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu kor-
jaavien toimenpiteiden toteuttamisesta 
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saa-
daan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja 
tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, mi-
ten asia hoidetaan kuntoon. 
 
Laatua ja turvallisuutta pyritään ylläpitämään koulutetun ja osaavan henkilökunnan avulla, 
tässä kehittämistarve on pätevien ja luotettavien sijaisten löytäminen myös muutaman päivän 
sijaisuuksiin. Sekä sijaisten että vakituisen henkilökunnan perehdyttämisessä olisi parannetta-
vaa. 
 
Osaston toiminnan keskeisenä kehityskohteena on mielekkään arkipäivän luominen asukkaille 
ja henkilökunnan hyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen. 
 
Toimitiloja, toimintatapoja, osaamista ja laitteita ja muita tarvikkeita pyritään jatkuvasti pitämään 
ajan tasalla sekä asukkaiden että henkilökunnan turvallisuuden takia.  
 
Asukas ja omaisten tyytyväisyyskyselyt tehty 11/2018. Vastauksien perusteella pyritään kehit-
tämään toimintaa ja toimintatapojamme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

 

 
Loviisa __23___/___5__ 2019__ 
 
 
Allekirjoitus  ________________________________________________________ 
 

  Lisbeth Forsblom 
 

 
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 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
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STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf 

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

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-
3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.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 

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa 

http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-
suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia 
 
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: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf 
 

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 muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 

 
 
TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE: 
 
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman 
määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonai-
suudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käy-
tännössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomak-
keen laatimisen yhteydessä siinä olevat ylimääräiset tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan 
oma logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma. 
 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf

