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JOHDANTO
Soveltamisala
Määräys omavalvontasuunnitelmasta koskee kaikkia yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
annetussa laissa tarkoitettuja yksityisiä sosiaalipalveluja sekä ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 2 §:ssä tarkoitettuja
kunnan tai yhteistoiminta-alueen ikääntyneille tuottamia sosiaalihuollon palveluja. Omavalvontasuunnitelman määräystä ei sovelleta julkisiin eikä yksityisiin terveydenhuollon palveluihin, joiden
omavalvonnasta sekä laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnittelusta on säädetty erikseen.
Julkisilla iäkkäiden palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolaissa (710/1982), terveydenhuoltolaissa
(1326/2010), vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa
(380/1987), kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977), päihdehuoltolaissa
(41/1986) sekä mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitettuja palveluja, kun niitä järjestetään iäkkäille
henkilöille.

Määritelmät
Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun ja asiakasturvallisuuden
varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, lupaehtojen ja palvelujen tuottajan itse
omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvonta on osa toimintayksikössä toteutettavaa
laadunhallintaa ja perustuu riskienhallintaan.
Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja
parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen kuvausta ja siinä käytettäviä asiakirjoja.
Toimintayksiköllä tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuotetaan sosiaalihuollon tai
terveyden- tai sairaanhoidon palveluja tätä tarkoitusta varten varustetuissa tiloissa tai asiakkaan
kodissa.
Riskienhallinta on seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien järjestelmällistä määrittelyä ja
niihin varautumista. Riskienhallinnalla varmistetaan, että organisaatiolla on riittävästi tietoa toiminnan,
toimijoiden ja toimintaympäristön riskeistä. Riskien varalta yksiköllä on yhteisesti sovitut käytännöt
niiden ennaltaehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja vahinkojen hoitamiseksi.

Omavalvontasuunnitelman laatiminen
Omavalvontasuunnitelma on laadittava toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä.
Yksikkökohtainen ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma on pidettävä yksikössä julkisesti
nähtävänä siten, että asiakkaat, omaiset ja yksikön omavalvonnasta kiinnostuneet voivat tutustua siihen
ilman erillistä pyyntöä.
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1. TOIMINTAYKSIKÖN TIEDOT
1.1 Toimintayksikön perustiedot
Veitikanharjun palvelukoti
Veitikantie 9
96100 Rovaniemi
p. 040-7714269
Veitikanharjun palvelukoti on 11 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Veitikanharjun
palvelukotiin ohjaudutaan asumaan Rovaniemen kaupungin ikäihmisten SAS-työryhmän kautta, kun
kotona asuminen ei ole enää turvallista tai ikäihmisen toimintakyky on alentunut merkittävästi. SAStyöryhmän arvioinnin perustana on lautakunnassa 2019 hyväksytty asumispalveluiden myöntämisen
perusteet.
Veitikanharjun palvelukoti tarjoaa kodinomaiset ryhmäasumisen puitteet. Asukkaat ovat
vuokrasuhteessa Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitokseen.
Palvelukodin henkilökunta on 1 sairaanhoitaja, 6 lähihoitajaa ja 1 hoiva-avustaja. Yksikön esimiehenä
toimii palveluvastaava Päivi Väinämö. Aamuvuorossa työskentelee 2 hoitajaa, iltavuorossa 2 hoitajaa ja
yövuorossa 1 hoitaja. Hoiva-avustaja huolehtii yksikön siivouksesta ja pyykkihuollosta.

Rovaniemen kaupunki
PL 8216, 96101 Rovaniemi
Y-tunnus 1978283-1
sähköposti etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
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1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava yksikön toiminta-ajatus, toimintaa ohjaavat arvot ja
toimintaperiaatteet.

Toiminta-ajatuksena on tarjota laadukkaita, toimintakykyä tukevia hoidon ja hoivan palveluita.
Huomiota kiinnitetään asiakkaan osallistumiseen ja toiminnallisuuteen. Hoito ja hoiva tarjotaan myös
voinnin heiketessä tai toimintakyvyn vähetessä sekä myös elämän loppuvaiheessa esimerkiksi
turvaamalla hyvä ja inhimillinen saattohoito.
Rovaniemen kaupungin vanhuspolitiikka ja palvelut perustuvat seuraaville arvoille:
TURVALLISUUS
Turvallisuus arvona sisältää turvallisuuden tunteen ja luottamuksen siihen, että saa tarvittaessa apua.
Tähän sisältyy myös elinympäristön turvallisuus eri näkökulmista ja eri tilanteissa.
KUMPPANUUS
Kumppanuus arvona korostaa yhdessä tekemisen, yhteisöllisyyden kokemisen ja tasavertaisen
osallistumisen mahdollisuutta. Tähän sisältyy myös eri toimijoiden välinen kumppanuus ja yhteistyö.
MERKITTÄVÄKSI KOKEMINEN
Merkittäväksi kokeminen arvona korostaa ikäihmisen omien voimavarojen huomioimisen ja
yksilöllisyyden ja itsemääräämisen kunnioittamisen. Tähän sisältyy myös ikäihmisiä koskeva arvostava
viestintä.
Rovaniemen kaupungin talousarvion ja -suunnitelman mukaiset toimintaperiaatteet:
Ikäihmisten palveluilla edistetään ikääntyneen väestön elämänlaatua, terveyttä, toimintakykyä ja
aktiivista omaehtoista toimintaa. Palveluilla tuetaan iäkkäiden asumista ensisijaisesti kotona ja
tarvittaessa tarjotaan laadukkaat ympärivuorokautisen hoivan palvelut ja akuutin sairauden vaatima
hoito ja kuntoutus. Palvelut järjestetään toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla
yhteistyötä ja kumppanuutta hyödyntäen. Ikäihmisten palveluja kehitetään valtuuston hyväksymän
ikäohjelman linjausten mukaisesti.
Palvelurakenteessa ympärivuorokautisen hoivan/tehostetun palveluasumisen suhteellista osuutta
vähennetään, kun samalla kehitetään ehkäiseviä palveluja ja avopalveluja, erityisesti kuntoutusta.
Palvelurakennetta kehitetään avopalveluja ja kuntoutusta painottaen.
Toimintaperiaatteena on kuntoutuksen osuuden ja osaamisen sisällyttäminen kaikkiin palvelu- ja
hoitoketjuihin.
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1.3 Riskienhallinta
Riskienhallinta kohdistetaan kaikkiin omavalvonnan osa-alueisiin. Omavalvonta-suunnitelmassa on
kuvattava, miten toimintayksikön riskienhallinta toteutetaan ja miten riskinarvioinnin tuloksena saatu tieto
esiin tulleista laatupoikkeamista ja vaaratilanteista käsitellään ja dokumentoidaan. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan.
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten toimintaa koskevista muutoksista tiedotetaan
henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille.
Riskienkartoitus tehdään kerran vuodessa esimiehen johdolla yhdessä yksikön henkilökunnan sekä
tiloista vastaavan huoltomiehen kanssa. Viimeisin riskien kartoitus on tehty 22.1.2019.
Turvallisuuskansiossa on palo- ja pelastussuunnitelma. Palokoulutus ja alkusammutusharjoitus on
pidetty 24.3.2016. Päivitys ja alkusammutusharjoitukset pidetään keväällä 2020. Poistumisturvallisuus
harjoitus on tehty 23.5.2017. Turvallisuuskävely käydään läpi uuden henkilöstön perehdytyksessä ja
päivitetään vanhoille työntekijöille vuosittain ja tarvittaessa.
Pelastussuunnitelman päivitys on kesken ja valmistuu poistumisturvallisuus selvityksineen kevään 2020
aikana.
Esimiehelle tehdyt läheltä piti – ilmoitukset ja riskikartoitukset käsitellään myös työsuojelussa.
Työsuojeluorganisaatio toimii yhteistyössä tilaliikelaitoksen kanssa riskikartoitusten pohjalta.
Erilaiset laatupoikkeamat ja vaaratilanteet tulevat esimiehen tietoon henkilökunnalta suullisesti ja
HaiPro -ilmoitusten kautta. Esimies arvioi poikkeaman vakavuuden, suunnittelee mahdolliset
toimenpiteet ja tarvittaessa tiedottaa asiasta ylemmälle taholle.
Toimintaa koskevat mahdolliset muutokset esimies tiedottaa henkilökunnalle yksikön kokouksissa ja
laajemmista muutoksista, jotka koskevat myös yhteistyötahoja, tiedotusvastuu on ylemmillä esimiehillä.
Veitikanharjun Palvelukodin riskien hallinnan keskeisin asia on henkilöstön osaaminen ja uusien
työntekijöiden hyvä perehdytys. Tiedonkulku ja viestintä ovat keskiössä ja infovihko sekä sähköposti
toimivat henkilöstön välisenä tiedotuskanavana. Henkilökunnalla on myös selkeät vastuualueet.
Yksikössä asuu muistisairaita ikäihmisiä, minkä vuoksi ulko-ovet pidetään lukittuna ja ne avautuvat
koodilla.
Yöllä ja kriisitilanteissa tehdään yhteistyötä 2.krs:ssa toimintaa harjoittavan yksityisen Hoitokoti Harjun
henkilöstön kanssa. Hoitokoti Harjussa on samanlainen henkilöstöresurssi kuin Veitikanharjun
palvelukodissa.
Ulkopuolinen häiriön ollessa kyseessä, kutsutaan ensisijaisesti poliisi tarkistamaan tilanne.
Erilaiset nosto- ja siirtotilanteet voivat altistaa niin asukkaille kuin henkilöstölle tapahtuville
tapaturmille. Ennaltaehkäisy ja tilanteiden huolellinen suunnittelu ja arviointi ovat keskeisiä toimia.
Henkilöstö käyttää asianmukaisia ja oikeanlaisia apuvälineitä liikuntarajoitteisten asukkaiden siirto- ja
nostotilanteissa. Tärkeinä tekijöinä turvallisissa siirtotilanteissa on henkilöstön perusteellinen ohjaus,
tiedon saaminen ja koulutus. Koulutusta annetaan säännöllisin väliajoin. Rovaniemen kaupungilla on 10
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vuotta koulutettu henkilöstölle ergonomiaa. Kaupungilla on kaksi omaa ergonomia kouluttajaa.
Koulutusta on Veitikanharjun työntekijöille tulossa vuonna 2020.
Vakavuuden ja todennäköisyys arvioinnin perusteella asiakas vahingot ovat merkittävin riski sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Ennaltaehkäisy tapahtuu omavalvonnan, laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman, vanhuspalveluiden valmiussuunnitelman sekä turvallisen lääkehoidon
suunnitelmien toimin.
Harvinainen, mutta erittäin vakava riski ovat tulipalot. Ennaltaehkäisy tapahtuu säännöllisillä
palotarkastuksilla ja turvallisuuskävelyillä. Palo- ja pelastussuunnitelmia ylläpidetään 4Ks-ohjelmassa ja
siitä on nähtävillä tulostettu versio toimintayksikössä.
Vakava riski on myös laaja epidemia tai pandemia. Sitä varten on olemassa pandemiasuunnitelma, joka
päivitetään kyseisen pandemian mukaiseksi pandemiatilanteessa. Veitikanharjun palvelukodissa on
tarkka ohjeistus hygieniaan liittyvistä asioista kuten sairaalabakteerisuojauksista/toimintaohjeista.
Palveluasumisen yksiköillä on tiivis yhteistyö Lapin keskussairaalan hygieniayksikön kanssa.

Riskien seurantavastuu on kaikilla tasoilla sosiaali- ja terveyspalveluiden johdosta jokaiseen työntekijään
asti.
Laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma, vanhuspalveluiden valmiussuunnitelma,
turvallisen lääkehoidon suunnitelma ja palo- ja pelastussuunnitelma ovat nähtävillä toimintayksikössä.

Riskienhallinta Veitikanharjun palvelukodissa
Toiminta sosiaali- ja terveydenhuollossa on oltava ammatillisesti ja tieteellisesti asianmukaista ja
perusteltua, näyttöön ja hyviin hoito- ja kuntoutuskäytäntöihin perustuvaa, laadukasta ja turvallista.
Häiriöttömän hoitotoiminnan turvaamiseksi Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon
riskienhallinnassa turvallisuuteen liittyvät tarkastelut kohdistetaan henkilöihin, toimitiloihin ja
toimintaan. Turvallisuuden kehittäminen ja ylläpito muodostuu seuraavista osa-alueista:






toiminnan turvallisuus
henkilöturvallisuus
työturvallisuus
kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus
palo- ja pelastusturvallisuus






rikosturvallisuus
ympäristöturvallisuus
tietoturvallisuus
varautuminen ja valmiussuunnittelu
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Vaaratapahtumien havaitseminen ja niihin reagointi

ASIAKASTURVALLISUUS
LAITETURVALLISUUS

HOIDON
TURVALLISUUS

LÄÄKEHOIDON
TURVALLISUUS

HOITO- JA
YMPÄRISTÖN
TURVALLISUUS

Laitteiden
turvallisuus
Käyttöturvallisuus

Hoitomenetelmien
turvallisuus
Hoitamisen
turvallisuus

Lääketurvallisuus
Lääkitysturvallisuus

Tilat
Muut asiakkaat

POTILASTIETOTURVALLISUUS

Tiedon kulku
Tietojärjestelmät
tietosuoja

VAARATAPAHTUMA
LÄHELTÄ PITI -TAPAHTUMA

HAITTATAPAHTUMA

EI HAITTAA POTILAALLE
Potilasvahinko

HAITTAA ASIAKKAALLE
Lääkevahinko

Henkilökunta raportoi esimiestä havaitsemistaan turvallisuuspoikkeamista (raportointivelvollisuus kaikilla)
ja ilmoittavat kehittämiskohteista. Esimies tiedottaa palveluesimiehelle sekä koko henkilöstölle ja toteuttaa
tarvittavat muutokset henkilökunnan kanssa.
Havaitut haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään tarvittaessa heti ja kootusti viikkopalaverissa
henkilökunnan kesken ja niiden perusteella tehdään kehittämistoimenpiteet. Asiakkaisiin liittyvät läheltä
piti-tilanteet ja epäkohdat kirjataan ylös päivittäisiin kirjauksiin ja käsitellään henkilökunnan kesken
välittömästi sekä informoidaan omaisia. Omaisten muistutukset raportoidaan palveluvastaavalle ja
palveluesimiehelle.
Toimenpiteisiin ryhdytään heti ja käytössä olevin keinoin pyritään estämään tapahtuman uusiminen.
Todennetut epäkohdat käsitellään henkilöstön kanssa, analysoidaan miksi näin tapahtui, mietitään yhdessä
henkilökunnan kanssa korjaavia toimenpiteitä. Palaverit, jossa mietitään tavoitteet ja keinot epäkohtien
korjaamiseksi. Suunnitellaan aikataulu, vastuuhenkilöt ja sovitaan arviointi, miten muutos on onnistunut.
Dokumentaatio kerääntyy HaiPro järjestelmään ja viikkopalaverimuistioihin. Henkilöstöön liittyvistä
työsuojelullisista haittatapahtumista tieto kerääntyy HaiPro järjestelmään, josta tieto on myös
työsuojelupäällikkön käytettävissä.
Esimies vastaa poikkeaman korjaamisesta, tilastoinnista ja tiedottamisesta henkilöstölle ja yhdessä
palveluesimiehen kanssa muille tarvittaville tahoille.
HaiPro-ilmoitus
Haittatapahtuman sattuessa siitä kerrotaan avoimesti asiakkaalle/asukkaalle ja omaiselle sekä keskustellaan
mahdollisista haittatapahtuman seurauksista. Anteeksipyyntö tukee avoimuutta.
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Haittatapahtuman jälkihoito on merkityksellinen osa asiakasturvallisuuden hallintaa. Sen tavoitteena on
palauttaa asiakkaan luottamus sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Esimiehet huolehtivat vaaratilanteiden käsittelystä yksiköissä. Vaara- ja haittatapahtumat käsitellään
luottamuksellisesti, ilman syyllistämistä. Tapahtuneesta otetaan avoimessa ilmapiirissä oppia ja toimintaa
kehitetään, jotta jatkossa vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin.
Vaara- ja haittatapahtumia seurataan ja niistä raportoidaan laajemmin myös johdon toimesta.

2. Asiakkaan asema ja oikeudet
2.1 Hoito- ja palvelusuunnitelma
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava menettely, miten toimintayksikössä tehtävä palvelu-, hoito- tai
kuntoutussuunnitelma laaditaan, ja miten asiakkaan mielipiteet ja toiveet otetaan siinä huomioon.
Suunnitelmaan on kirjattava, miten tarvittaessa kuullaan asiakkaan laillista edustajaa, omaista tai muuta
läheistä palvelun suunnittelussa ja seurannassa. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten
varmistetaan, että henkilökunta toimii hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti ja miten suunnitelmien
toteutumista ja päivittämistä seurataan.
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä
tai laillisen edustajansa kanssa säännöllisesti noin 3-6 kuukauden välein. Arvioinnin lähtökohtana on
henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta.
Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja
edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet.
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 terveydentilan epävakaus, heikko
ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. Toimintakyvyn arvioinnissa
käytetään RAI-mittaristoa.
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai
kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan
elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma
on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu- ja hoitosuunnitelmaa ja jolla viestitään
palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista.
Yksikössä on käytössä Lifecare-potilastietojärjestelmä, joka on yhteisrekisterissä Kanta-järjestelmän ja
Lapin sairaanhoitopiirin rekisterien kanssa. Henkilökunta perehtyy järjestelmän käyttöön ja hoito- ja
palvelusuunnitelman laadintaprosessiin sekä tekee ko. suunnitelmia ja arvioi niiden toteutumista
yhteistyössä asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa.
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2.2 Asiakkaan kohtelu
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta.
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevat periaatteet.
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja
miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tiedot
menettelystä, miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa käsitellään
asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne.
Asiakkaan muuttaessa Veitikanharjun palvelukotiin, kahden kuukauden sisällä hänelle laaditaan hoitoja palvelusuunnitelma, johon osallistuu tarvittaessa lääkäri, SAS hoitaja, asukas, omainen ja omahoitaja.
Palaveri järjestetään asiakkaan huoneessa. Asiakas voi vaikuttaa hoitoonsa ja palveluunsa mm.
päivittäisen toiminnan, ruokailun ja hygienia suhteen. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa otetaan
huomioon tottumukset ja toiveet. Hoitotahto huomioidaan, jos sellainen on. Suunnitelma ohjaa myös
päivittäistä kirjaamista. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti puolivuosittain tai aina asiakkaan
tilanteen niin vaatiessa.
Asiakkaan omahoitaja vastaa asiakkaan kokonaistilanteesta ja hyvinvoinnista. Omahoitaja on keskeinen
informaation antaja asiakkaan ja henkilökunnan välillä.
Asiakkaiden liikkumista voidaan joutua rajoittamaan poikkeustapauksissa jos asiakkaan turvallisuus niin
vaatii. Tuolloin noudatetaan Rovaniemen kaupungin terveyskeskussairaalalle laadittua rajoittamisen
ohjetta. Ohje on saatavilla yksiköissä.
Palveluasumisen yksikössä noudatetaan vanhuspalvelulakia ja vanhustyön eettisiä ohjeita. Laki ja ohjeet
ovat saatavilla yksikössä.
Asiakkaiden asiallinen kohtelu varmistetaan henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen
avulla Vanhuspalvelulain mukaisesti. Johtamisen avulla vastataan laadukkaista palveluista, joilla
turvataan hyvä hoito ja huolenpito. Johtamisessa otetaan huomioon ihmisarvon kunnioitus ja
haavoittuvuus.
Vanhuksen ihmisarvoa, persoonallisuutta, omaa tahtoa, vakaumusta, kulttuuria ja tapoja kunnioitetaan
Vanhustyön eettisten ohjeiden mukaisesti. Muistisairaan ihmisen kohtaamisessa otetaan huomioon
sairauden erityispiirteet kuntouttavia ja ergonomisia työmenetelmiä hyödyntäen.
Jos omaiset, läheiset, henkilökunta tai yksikön esimies havaitsevat epäasiallista käytöstä, suhtaudutaan
siihen aina vakavasti. Asia selvitetään ja seuraamukset arvioidaan sen mukaisesti. Esimies keskustelee
aina omaisten ja läheisten kanssa selvittelyn jälkeen.
Yksiköissä tapahtuviin poikkeuksellisiin tapahtumiin varaudutaan ennakoimalla ja ennaltaehkäisemällä
niitä mahdollisimman hyvin. Tapahtumat hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla ja selvitetään
jälkeenpäin tapahtumaan osallisena olleiden ja omaisten kanssa. Poikkeavista tapahtumista on ohje. Se
on saatavilla yksikössä. Riskien hallinta huomioidaan ja yksiköissä on ohjeistukset miten toimitaan
poikkeavissa tilanteissa, mihin soitetaan tai miten hälytetään apua.
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2.2.1 Rajoittamistoimenpiteet
Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja
rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki,
valvontaohjelmat)
Sosiaalihuoltolain alaisissa ikäihmisten hoitoyksiköissä rajoitustoimia oikeuttavaa lakia ei ole
olemassa. Menettelyä johdetaan perustuslaista sekä sosiaalihuollon lainsäädännöstä. Ikäihmisen
omaa turvallisuutta vakavasti uhkaavan vaaran torjumiseksi on liikkumista voitava rajoittaa hänen
tahdostaan riippumatta, mutta vain siinä määrin kuin kulloinkin on välttämätöntä. Päätös liikkumista
tai normaalia toimintaa rajoittavien menetelmien käytöstä on aina tehtävä asiakaskohtaisesti ja sitä
tulee edeltää muiden turvallisuutta lisäävien hoitotyön menetelmien soveltuvuuden harkinta.
Valviran ohje potilaan itsemääräämisoikeudesta
Rajoitustoimista päätettäessä tulee lähteä siitä, minkä vuoksi rajoitetta harkitaan käytettäväksi.
Perustuuko rajoitteen käyttö lääketieteelliseen tarpeeseen vai turvallisuuden ja hoidon laadun
tarpeeseen. Liikkumisvapautta rajoittavaa hoitopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon
rajoituksesta asukkaalle koituvat haitat ja hyödyt ja punnittava niitä tasapuolisesti keskenään.
Lääketieteellisiin syihin perustuvista rajoitustoimista päättää lääkäri. Yksityisistä sosiaalipalveluista
annetun lain mukaan toimintayksikön palveluiden lainmukaisuudesta vastaa yksikön vastuuhenkilö
(Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 22.7.2011/922, 5 §), joten yksikön vastuuhenkilö voi päättää eilääketieteellisin perustein päätettävistä turvallisuuteen ja hoidon laatuun liittyvistä toimista.
Kun päätös rajoitus- tai turvallisuustoimenpiteestä on tehty, vastuu päätöksestä on lääkärillä tai
toimintayksikön johtajalla/vastuuhenkilöllä, mutta hänen antamien ohjeiden ja määräysten
perusteella työntekijät voivat toteuttaa rajoitus- tai turvallisuustoimenpiteitä.

Rajoitustoimien ja turvavälineiden/-toimien tarvetta arvioitaessa:
- on aina kuultava asiakasta ja/tai omaisia
- on aina tehtävä päätös
✔ lääkäri kirjaa kuulemisen, hoitopäätöksen ja rajoituksen voimassaoloajan YLE-lehdelle
✔ yksikön vastuuhenkilö kirjaa turvallisuuteen ja hoidon laadun tarpeeseen perustuvat
toimet perusteluineen asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä päivittäiseen
hoitotyön kertomukseen
✔ hoitajat kirjaavat arvioita hoitotyön päivittäiseen kertomukseen
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Seuraavat toimet katsotaan lääketieteellisiksi rajoitustustoimiksi, joista päätöksen tekee lääkäri:
- sidontavöiden ja -liivien käyttö
- sängynlaitojen ylös nostaminen
- hygieniahaalarin käyttö (käyttö saa olla pääasiallisesti vain yöaikaista)
- kemiallinen rajoittaminen eli rauhoittavien lääkkeiden käyttö

Valviran ohjeet liikkumista rajoittavien turvavälineiden käytöstä

Seuraavat toimet katsotaan turvallisuuteen ja hoidon laatuun liittyviksi (päätöksen tekee
toimintayksikön johtaja tai vastuuhenkilö):
-

Turvavöiden käyttö (esim. pyörätuolissa liikuntakyvytön henkilö)

- Asukkaan oman huoneen ovea voi pitää lukittuna asukkaan omasta tahdosta tai poikkeuksellisissa
tapauksissa turvallisuussyistä toisten vaeltavien/levottomien/aggressiivisten asukkaiden vuoksi
(esim. pelokas tai avuton asukas). Ovien lukitseminen ei saa olla säännönmukainen päivittäin toistuva
toimenpide. Asiasta tulee keskustella yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa sekä päätös on kirjattava
hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Aina on varmistettava turvallisuus, eli asukas pystyy poistumaan niin
halutessaan ja/tai kaikilla hoitajilla on avaimet huoneeseen.
Epäselvissä tilanteissa on perusteltua konsultoida hoitavaa lääkäriä.
Kaikkia rajoittamistoimia käytetään siis mahdollisimman vähän ja lyhyen aikaa ja vain, kun se potilaan
turvallisuuden kannalta on täysin välttämätöntä. Henkilökunnan tulee huolehtia siitä, että
rajoitustoimien ja turvavälineiden käyttö tapahtuu asianmukaisesti ja laitteen käyttöohjeita
noudattaen sekä siitä, että asiakkaan valvonta on riittävää.
Veitikanharjussa on tällä hetkellä käytössä rajoitustoimista muutamalla asukkaalla haaravyö ja
sängynlaidan ylös nostaminen. Rajoitustoimiin on lääkärin luvat.
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2.3 Asiakkaan osallisuus
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tiedot siitä, miten asiakkaat, omaiset tai muut läheiset osallistuvat
yksikön omavalvonnan ja laadun kehittämiseen.
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten yksikössä kerätään palvelujen sisältöön, laatuun,
riittävyyteen ja asiakasturvallisuuteen liittyvää palautetta, miten sitä käsitellään ja miten palautetta
hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.
Asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun
sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat
tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on systemaattisesti eri tavoin kerätty palaute tärkeää
saada käyttöön yksikön kehittämisessä.

Asukkailla / omaisilla on mahdollisuus antaa toiminnastamme jatkuvaa palautetta sekä suullisesti että
kirjallisesti. Lisäksi keräämme kohdennettujen asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyjen kautta palautetta
toiminnastamme 2 kertaa vuodessa.
Järjestämme säännöllisesti Veitikanharjun palvelukodissa omaisten tapahtumia ja omaiset ovat aina
tervetulleita Veitikanharjulle. Toiminnan kehittämistä tapahtuu sekä arjen vuorovaikutuksessa, että
yhteisissä tilanteissa nousseiden keskustelujen pohjalta. Joka lauantai pidetään lauantai porinat, jonne
myös omaiset ovat tervetulleita.
Lisäksi on mahdollista antaa myös sähköisesti palautetta suoraan esimiesten sähköposteihin tai
rovaniemi.fi -sivujen kautta.
Yksikön esimies käsittelee palautteet ja niihin tekemänsä/tulleet ratkaisut joko henkilökohtaisesti
työntekijän kanssa tai työyksikössä yleisellä tasolla, mikäli asialla on tärkeä merkitys toiminnan
kehittämisessä.

2.3.1 Palaute turvallisuuspuutteista
Veitikanharjussa on menettelytavat, joiden avulla asiakas/asukas tai omaisella on mahdollisuus kertoa
havaitsemistaan turvallisuuspuutteista henkilöstölle suoraan tai antaa palautetta sähköisellä
lomakkeella kaupungin Internet-sivuilla (rovaniemi.fi).
Sähköinen palautelomake ikäihmisten palvelut

Asiakasturvallisuutta edistetään myös ottamalla asiakas ja omainen mukaan hoidon suunnitteluun,
toteutukseen ja seurantaan.
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Asiakkaiden ja asukkaiden turvallisuutta edistetään yhteistyössä asiakasta ja asukasta kuunnellen sekä
ottamalla asiakas/asukas ja omainen mukaan hoidon ja palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja
arviointiin. Asiakkaalla ja asukkaalla sekä omaisilla on tärkeä rooli hoidon vaikuttavuuden ja
turvallisuuden varmistamisessa. Henkilöstö antaa ymmärrettävällä tavalla tietoa asiakkaalle/ asukkaalle
hoidosta ja palvelusta.

2.3.2 Henkilöstön havaitsemat riskit, tapahtumat ja palautteen antamisen mahdollisuus
Työntekijä ilmoittaa havaitsemastaan turvallisuusriskistä mahdollisimman nopeasti esimiehelle.
Haittatapahtuman sattuessa siitä kerrotaan avoimesti asiakkaalle/asukkaalle ja omaiselle sekä
keskustellaan mahdollisista haittatapahtuman seurauksista. Anteeksipyyntö tukee avoimuutta.
Haittatapahtuman jälkihoito on merkityksellinen osa asiakasturvallisuuden hallintaa. Sen tavoitteena on
palauttaa asiakkaan luottamus sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Esimiehet huolehtivat vaaratilanteiden käsittelystä yksiköissä. Vaara- ja haittatapahtumat käsitellään
luottamuksellisesti, ilman syyllistämistä. Tapahtuneesta otetaan avoimessa ilmapiirissä oppia ja
toimintaa kehitetään, jotta jatkossa vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin.
Haittatapahtumia seurataan ja niistä raportoidaan laajemmin myös johdon toimesta.

2.4 Asiakkaan oikeusturva
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava taho, jolle muistutukset osoitetaan ja yhteystiedot. Suunnitelmaan
on kirjattava sosiaaliasiamiehen ja kuluttajaneuvojan yhteystiedot sekä tiedot heidän tarjoamistaan
palveluista. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tavoiteaika muistutusten käsittelylle.
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä, miten palvelua koskevat muistutukset, kanteluja muut valvontapäätökset käsitellään ja miten annetut päätökset otetaan huomioon toiminnan
kehittämisessä.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus hyvään palveluun ja kohteluun. Asiakkaalla ja omaisella on oikeus
ottaa yhteyttä, antaa palautetta, tehdä muistutus tai kantelu saamastaan palvelusta tai kohtelusta
toimivaltaiselle vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle, joka voi vaikuttaa tilanteen
muuttamiseksi, jos yhteydenotto, palaute, muistutus tai kantelu on aiheellinen.

Asiakaspalautteen käsittely Veitikanharjun yksikössä
Asiakaspalautteet käsitellään työyhteisössä ja toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen
mukaisesti. Asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyjen tulokset käydään läpi asukkaiden ja omaisten kanssa
omaispalavereissa.
Asiakasja omaispalautteiden
perusteella
asetamme
toiminnalle
kehittämistavoitteita, joiden toteutumista seurataan systemaattisesti
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Yhteydenotto/palaute
Asiakas tai omainen voi ottaa yhteyttä ja antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesta. Suullisen palautteen
ottaa vastaan esimies tai vastaavana vuorossa oleva henkilö. Palaute käsitellään ja käsittelyn
lopputuloksesta annetaan tieto käsittelyn asiakkaalle tai omaiselle. Kirjallista palautetta varten on
yksiköissä olemassa palautelaatikko. Kirjallinen palaute käsitellään yksikössä mahdollisimman pian (1-4
viikon kuluessa) ja lopputuloksesta annetaan tieto asiakkailta tai heidän omaisiltaan suullisena tai
kirjallisena, mikäli he ovat jättäneet yhteystietonsa yhteydenottoa varten.
Ikäihmisten palveluille voi jättää palautetta myös Rovaniemi-sivujen kautta.
Sähköinen palautelomake

Muistutus
Mikäli ongelmat eivät ratkea asiakkaan/omaisen ja yksikön edustajan välisessä palautteen käsittelyssä,
on asiakkaalla/omaiselle mahdollisuus tarvittaessa muistutuksen tekemiseen. Tekemiseen liittyvää
neuvontaa voi saada asianomaisen yksikön henkilöstöltä tai sosiaali- ja potilasasiamieheltä.
Muistutuslomake löytyy Rovaniemi-sivuilta kohdasta Rovaniemi > Palvelut > Perhe- ja sosiaalipalvelut >
Sosiaali- ja potilasasiamies:
Sosiaali- ja potilasasiamies
Sähköinen muistutuslomake
Kantelu aluehallintovirastoon
Kantelun voi tehdä, kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn
tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien
laiminlyönnin perusteella.
Kantelun voi tehdä kuka tahansa, siis muukin kuin asianosainen. Oikeus kantelun tekemiseen ei siten ole
rajattu kantelijan omaan asiaan. Kantelun tekijällä on oikeus saada päätös asiasta tai vastaus
kanteluunsa. Jos kantelu koskee salassa pidettäviä asioita kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoa, tulee
sellaisen kantelijan, joka ei ole asianosainen, toimittaa valtakirja henkilöltä, jonka asiassa kantelu on
tehty. Kantelu voidaan tutkia, vaikka valtakirjaa ei toimiteta, mutta tällöin kantelija ei voi saada asiaa
koskevia asiakirjoja eikä asiassa tehtyä päätöstä tai vastausta.
Kantelu tehdään kirjallisesti ja se on vapaamuotoinen. Tekemiseen liittyvää neuvontaa voi saada
asianomaisen yksikön henkilöstöltä tai sosiaali- ja potilasasiamieheltä. Aluehallintovirasto, voi
harkintansa perusteella siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena
toimintayksikössä.
Kantelukäsittelyyn otetaan suoraan vakavat asiat, kuten epäilyt vakavasta virheestä
ammattitoiminnassa. Muutoin kannustetaan siihen, että asiat käsitellään siinä toimintayksikössä, johon
asiakkaan tai potilaan moite on kohdistunut. Tämä antaa toimintayksiköille mahdollisuuden myös valvoa
paremmin oman toimintansa laatua ja asiakkaiden sekä heidän läheistensä kohtelua. Kantelun sosiaalija terveydenhuollon asiasta voi tehdä kahden vuoden kuluessa tapahtumasta.
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Työntekijän vastine
Jos muistutus koskee työntekijää, hänen on annettava pyydettäessä kirjallinen vastine ilman viivettä.
Vastineessa tuodaan esille mahdollisimman tarkasti ja asiallisesti tapahtumat: päivämäärä, kellonaika,
tapahtumapaikka, asiasisältö jne. Vastineessa vastataan koko muistutuksen sisältöön ja vain siihen.
Sosiaali- ja potilasasiamies
Jokaisella sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköllä on sosiaali- ja potilasasiamies, joka toimii
asiakkaan/potilaan oikeuksien edistämiseksi. Hän voi mm. neuvoa ja avustaa asioiden selvittämisessä
hoitopaikassa tai avustaa muistutuksen, kantelun tai muun (esim. potilasvahinkoilmoituksen)
tekemisessä. Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta rovaniemi.fi-sivustolla

Yhteystiedot:
Merikratos sosiaalipalvelut Oy, sosiaaliasiamies p. 050 341 5244 (päivystys ti-to klo 10–13)
Sähköposti: sosiaaliasiamies@merikratos.fi
Postiosoite: Merikratos Oy, Ruissalontie 11b, 20200 Turku
Lisätietoa linkeistä:
Muistutuslomake rovaniemi.fi-sivustolla
STM asiakkaan-potilaan-oikeudet
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

Muut viranomaistahot
Jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta saattaa seurata
potilasvahinkolaissa (585/1986) tarkoitettu vastuu potilasvahingosta:
 Vahingonkorvauslaissa (412/1974) tarkoitettu vahingonkorvausvastuu
→ Potilasvahinkokeskus, Potilasvahinkolautakunta, Lääkevahinkovakuutuspooli
 Syytteen nostaminen koskien potilaan menehtymiseen tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen
johtanutta hoitovirhe-epäilyä
→ Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 Terveydenhuollon ammatinharjoittamislainsäädännössä tarkoitettu
ammatinharjoittamisoikeuksien poistaminen, rajoittaminen tai kurinpitomenettely
→ Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
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Taikka muussa laissa säädetty kurinpitomenettely, potilasta on neuvottava, miten hän voi panna asian
vireille toimivaltaisessa viranomaisessa tai toimielimessä
Kaikissa edellä mainituissa asioissa avustaa sosiaali- ja potilasasiamies, johon asiakasta ohjataan
ottamaan yhteyttä.

2.5 Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 48§
Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä
ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat
sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.
Edellä tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän
tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan
sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan
sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.
Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista
koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä sosiaalihuoltolain 47§ tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan.
Ilmoitus tehdään lomakkeella (Ilmoitus asiakkaan epäasiallisesta kohtelusta tai sen uhasta), joka
toimitetaan toiminnasta vastaavalle esimiehelle. Ilmoituksen vastaanottaneen esimiehen on saatettava
ilmoitus tiedoksi palvelualuepäällikölle. Lomake löytyy Lanssista (Sosiaalipalvelut/ Aikuisten ja
työikäisten palvelut  Omavalvontasuunnitelmat) ja esimieskansiosta.

Mistä ilmoitus tehdään?
 Asiakasturvallisuudessa ilmenevistä puutteista
 Asiakkaan kaltoinkohtelusta (fyysistä, psyykkistä tai lääkkeillä aiheutettua kaltoinkohtelua)
 Toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia (esim. vahingolliset rajoittamiset, lain
soveltaminen)
Ilmoituksen tekemisen tulee aina ensisijassa perustua asiakkaan huolenpitoon liittyviin tarpeisiin.
Toimenpiteet ilmoituksen johdosta (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 49§)
Edellä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai
ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten
estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä.
Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan
poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään.
Ilmoituksen tehneelle henkilölle ei koidu seurauksia ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta.
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3. Palvelun sisällön omavalvonta
Omavalvontasuunnitelmassa on käsiteltävä ainakin seuraavat palvelut ja hoidon osa-alueet, jos ne
sisältyvät palveluun.
3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava kuvaus asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista sekä
sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia edistävistä palvelu- ja hoitoperiaatteista sekä niitä tukevista
käytännöistä. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten toimintayksikössä seurataan asiakkaiden
hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattujen päivittäistä liikkumista, ulkoilua, kuntoutusta ja kuntouttavaa
toimintaa koskevien tavoitteidentoteutumista.
Yksiköissä on hoitotyön periaatteet ja arvot, mm. yksilöllisyyden- ja tasa-arvoisuuden periaatteet, jotka
ohjaavat päivittäistä hoitotoimintaa. Yhteistyöstä omaisten kanssa saadaan arvokasta tietoa yksilöllisen
hoitotyön toteuttamiseen ja hoidon suunnitteluun.
Jokaisen asukkaan kohdalla huomioidaan voimavaralähtöisesti kuntouttava hoito-ote. Fysioterapia ja
sotaveteraanikuntoutus toteutuvat lääkärin lähetteen perusteella.
Veitikanharjun palvelukodissa aktiivinen arki rakentuu jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti laaditusta
hoito- ja kuntoutumissuunnitelmasta sekä harjoitteluohjelmasta. Suunnitelmassa otamme huomioon
toiveet ja odotukset asumiselle ja korostamme asiakaan omaa tekemistä, osaamista ja vahvuuksia.
Nämä asiat konkretisoituvat harjoitteluohjelmassa, joka sisältää kunkin arkiselviytymistä parhaiten
tukevaa
tekemistä.
Olemme
sitoutuneet
toiminnassamme
kuntoutumista
edistäviin
toimintakäytänteisiin, asukkaiden rohkaisemiseen ja toimintakykyä parantavan harjoittelun
motivoimiseen.
Virkistystoimintaa sekä kulttuurintuottamista järjestetään säännöllisesti. Veitikanharjulla käy x1/kk
seurakunnasta pappi pitämässä hartautta, rauhanyhdistys x2/kk, neuvokas x1/kk. Lisäksi virikevastaavat
huolehtivat viikottaisesta viriketuokion suunnitelmasta. Virikettä asukkailla päivittäin, työkaluna myös
Sävelsirkku -sovellus. Asukkaille järjestetään 2x vuodessa kesäjuhla ja puurojuhla. Asukkaille ja omaisille
järjestetään mahdollisuus ulkopuoliseen virkistäytymiseen. Omaiset ovat tervetulleita kaikkiin
virikehetkiin.
Toimintayksiköissä seurataan edellä mainittua toimintaa päivittäisen kirjaamisen ja suullisen
raportoinnin avulla. Päivittäinen kirjaaminen nojaa asukkaille RAI-arviointijärjestelmän pohjalta tehtyyn
hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jota päivitetään puolivuosittain ja tarvittaessa.
RAI- arviointijärjestelmä on otettu asteittain käyttöön palveluyksiköissä vuodesta 2012 lähtien.
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3.2 Ravitsemus
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon
ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa.
Veitikanharjussa seurataan asukkaiden ravinnon- ja nesteensaantia päivittäin huomioiden
valtakunnalliset ravintosuoritukset. Ruoka valmistetaan Näsmänkiepin keittiössä, jossa ravinnon
monipuolisuus ja erityisruokavaliot on huomioitu.
Veitikanharjussa ruokailutilan yhteydessä on jakelukeittiö.
Elintarvikeomavalvontasuunnitelma on saatavilla 1 krs. kansliassa.
Ruokailuajat:
aamupala klo 6.30 ->
lounas klo 11.30
kahvit klo 14
päivällinen klo 16
iltapala klo 19

3.3 Hygieniakäytännöt
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten seurataan yksikön yleistä hygieniatasoa ja varmistetaan
asiakkaiden tarpeita vastaavien hygieniahoitokäytäntöjen toteutuminen laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden
hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti.

Yleistä hygieniatasoa seurataan ja asukkaita ohjataan hygienian hoitoon päivittäin. Veitikanharjussa on
asiakkaina sairaalabakteerien kantajia. Veitikanharjussa toimitaan Lapin sairaanhoitopiirin
hygieniaohjeiden mukaan, jotka koskevat kodinomaisia yksikköjä. Toiminta ja suojaus toteutetaan
infektio-sairaalahygieniayksikön varotoimiohjeistuksen mukaan. Hygieniahoitajan kanssa on hyvä
yhteistyö. Henkilöstöstä on nimetty hygieniavastaavat.
Epidemiatilanteissa erilliset ohjeet jolloin tehostettu suojaus / siivous / pyykkihuolto.
Vierailijoita informoidaan epidemiasta.
Veitikanharjulle on laadittu elintarvikehygienian omavalvontasuunnitelma ja puhtaanapidon
suunnitelma. Siivous- ja pyykkihuollosta vastaa hoitoapulainen Tiina Mansikkasalo.
Hoitohenkilökunnan hygieniakäytäntöjen osalta noudatetaan kansallisia ohjeita ja
hoitotarviketoimittajien tuotekohtaisia käyttöohjeita.
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Eristyksessä olevien huoneiden siivous tapahtuu Lapin sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaan. Lapin
keskussairaalan infektio- ja sairaalahygieniayksikön ohjeet ovat käytössä.
LSHP_Infektioiden hoito- ja torjuntaohjeet
Oppiportti_Infektioriskit terveydenhuollossa

3.4 Terveyden- ja sairaanhoito
Omavalvontasuunnitemaan on kirjattava, miten varmistetaan, että toimintayksikölle llaadittuja asiakkaiden
hammashoitoa, kiireetöntä ja kiireellistä sairaanhoitoa sekä äkillistä kuolemantapausta koskevia ohjeita
noudatetaan. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä
edistetään ja seurataan. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, kuka tai ketkä yksikössä vastaavat
asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta.

Asiakkaiden terveydentilaa havainnoidaan päivittäin, suunnitelman mukaisista hoitotoimenpiteistä ja
kontrolleista huolehditaan. Henkilökunta seuraa asiakkaan painoa, verensokeria, verenpainetta
säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa.
Kiireetön sairaanhoito järjestyy oman lääkärin kautta ja kiireellisissä tapauksissa otetaan yhteys
päivystävään lääkäriin. Lääkäri käy palvelukodilla kerran kuukaudessa. Lääkäri on Elisabeth Salmela. Hän
tutkii ja hoitaa asiakkaita heidän pyynnöstään sekä hoitajan arvioiman tarpeen mukaan. Muulloin
hoitajat ovat tarvittaessa yhteydessä terveyskeskukseen tai geriatriapäivystykseen sille varattuna
aikana.
Asiakkaan toiveiden mukaisesti voidaan varata aikoja muillekin lääkäreille yksityissektorille tai
terveyskeskukseen. Yleensä omaiset ovat saattajana lääkärissä. Silloin kun näin ei voida tehdä, niin
hoitaja on mukana lääkärikäynnillä.
Palvelukodin sairaanhoitaja ottaa laboratorionäytteet, jotka toimitetaan Rovaniemen kaupungin
laboratorioon tutkittavaksi.
Veitikanharju on endeeminen yksikkö (ESBL), jonka vuoksi kaikilta asiakkailta seulotaan mahdollinen
kantajuus kerran vuodessa kesäisin.
Hammashoidon tarvetta arvioidaan päivittäisessä hoitotyössä ja tarvittaessa asiakas ohjataan
kunnallisen- tai yksityisen hammashoidon palveluihin.
Ohjeet äkillisissä kuolemantapauksista ja kuolemansyyn selvittelystä on saatavilla yksikössä. Äkillisissä
kuolemantapauksissa toimitaan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistus löytyy ensiapu /exitus
kansiosta.
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3.5 Lääkehoito
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava ajan tasalla olevat tiedot lääkehoidon vastuuhenkilöstä ja kuvaus
menettelystä, miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään.
Veitikanharjussa noudatetaan valtakunnallisia suosituksia ja ohjeita lääkehoidossa ja lääkehoidon
järjestämisessä. Rovaniemen kaupungissa on Turvallisen lääkehoidon suunnitelma, jossa määritellään
kunkin ammattiryhmän oikeudet ja vastuut lääkehoidon toteuttamisessa.
Lääkehoidon vastuuhenkilönä ovat vt. osastohoitaja Päivi Väinämö ja sairaanhoitaja Marjo Salmi.
Jokainen työntekijä on vastuussa osaltaan lääkehoidon oikeanlaisesta toteuttamisesta.
Lähiesimies ja sairaanhoitaja varmistaa henkilökunnan tarvittavan osaamisen ja lääkehoidon
toteutuksen asianmukaiset olosuhteet. Hän ohjaa ja valvoo lääkehoidon toteutumista ja laatua. Hän
osallistuu lääkehoitoon sairaanhoitajan ammattiryhmän mukaisesti.
Lääkekeskuksen farmaseutti käy vuosittain tarkastamassa lääkehuoneen, säilytystilat ja lääkehoidon
toteuttamistavat.
Rovaniemen kaupungin perusturvapalveluiden Turvallisen lääkehoidon suunnitelma tarkastetaan ja
päivitetään vuosittain ja tarvittaessa. Suunnitelma on nähtävillä toimintayksikössä ja sähköisenä
Lanssissa. Turvallisen lääkehoidon suunnitelma
Turvallinen lääkehoito, valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa Turvallinen lääkehoito-opas.
Lääkkeen haittavaikutuksesta tehdään ilmoitus sähköisesti tai kirjallisesti Fimeaan, lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen.
Lääkkeen haittavaikutuksista ilmoittaminen
Lääkkeen tai rokotteen haittavaikutusilmoituslomake pdf:nä
Haittavaikutusilmoitus paperilomakkeella lähetetään osoitteella Fimea, lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA. Haittavaikutusilmoituslomakkeen voi myös lähettää Fimean turvapostilla
osoitteeseen FIMEA.EV@fimea.fi. Fimea vastaanottaa vain Fimean turvasähköpostilla tehdyt
lähetykset.
Lääkkeen tai rokotteen haittavaikutusilmoitus FiMnet-tunnuksilla
Sähköisen lomakkeen alareunassa on täyttöohje. Lisäksi lomake ohjaa täyttöä siten, että sitä
lähetettäessä se kysyy mahdollisia puuttuvia tietoja tai varoittaa ongelmakohdista. Kysymyksiä ja
kommentteja sähköisestä lomakkeesta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen FIMEA.EV@fimea.fi.
Ilmoitus lääkkeen/rokotteen haittavaikutuksesta on tehtävä myös HaiPro-järjestelmään.
HaiPro-ilmoitus
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3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen
kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan.

Asiakkaiden ja asukkaiden palvelujen ja hoidon yhteistyö ja hoito- ja palveluneuvottelut palveluohjauksen /
SAS-ryhmän kanssa.
Yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen kanssa esim. Neuvokas.
Erikoissairaanhoidon kanssa tehdään yhteistyötä esim. perusterveydenhuollon yksikkö ja eri poliklinikat
(mm. hygienia).
Yhteisiä tapaamisia järjestetään vuosittain perusterveydenhuollon esimiesten ja erikoissairaanhoidon
esimiesten kesken.
Koulutus- ja kehittämisyhteistyö
Erikoissairaanhoidon kanssa yhteistyössä suunnitellaan yhteisiä koulutuksia.
Koulutusta ja kehittämistä tehdään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa (esim. ergonomia- ja
ensiapukoulutus).
Oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä (mm. näytönvastaanotto koulutukset, kenttäneuvottelut)
4. Asiakasturvallisuus
Rovaniemen kaupungilla on turvallisuuspäällikkö, jonka tehtävänä on palveluiden turvallisuuden
johtaminen.
Palo- ja pelastusviranomainen suorittaa yksiköiden palo- ja pelastustarkastukset ohjelmiensa mukaisesta.
Palo- ja pelastustoimen asiakirjat ovat 4Ks ohjelmassa ja niitä päivitetään aina kun muutoksia tulee. Palo- ja
pelastustarkastuksissa tilaliikelaitoksen vastuulla ovat tilat ja toimijan vastuulla toiminta.
Veitikanharjun palvelukodissa on turva- ja vartijapalvelut LapSec Oy:ltä
Ennakkoon tiedossa olevaan väkivallan uhkaan voi vartijan soittaa myös valvomaan tilannetta p. 010
3205 830.
Hätätilanteessa painetaan Everon hätäpainiketta. Kaikki hätähälytykset menevät vartijapalveluihin ja
tämän lisäksi myös kaikkiin hoitajien mukana oleviin puhelimiin.
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Sopimusten toteutumista seurataan yhteisissä palavereissa
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten tehdään yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien
viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Veitikanharjussa huolehditaan, että työntekijöillä on ajan tasalla olevat lääkehoitoluvat ja ensiapuvalmius on
riittävällä tasolla. Veitikanharjuun on tehty turvallisuusselvitys ja palo- ja pelastussuunnitelma. Palohälytysja sprinklerijärjestelmä testataan kuukausittain huoltomiehen toimesta. Poistumisteiden ja niiden
merkintöjen toimimisesta huolehditaan huoltomiesten toimesta.
Hoitajista Ympäristö-turvallisuus- ja palovastaava on Eira Evijoki.
Perehdytyksessä huomioidaan perehdyttäminen turvallisuusasioihin.
Ennakkoon tiedossa olevaan väkivallan uhkaan voi vartijan soittaa myös valvomaan tilannetta p.
010 320 5830.
Hätätilanteessa soitetaan 112.

4.1 Henkilöstö
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja sijaisten käytön
periaatteet. Suunnitelmaan on kirjattava, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan.
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet ja kuvaus
menettelystä, miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa
työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten hoitoon ja
hoivaan osallistuva henkilöstö ja toimintayksikössä työskentelevät opiskelijat perehdytetään asiakastyöhön,
asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Omavalvontasuunnitelmaan
on kirjattava henkilöstön täydennyskoulutusta koskevat periaatteet ja käytännöt.

Veitikanharjun hoito- ja hoivahenkilöstön mitoitus on minimissään 0.65. Henkilökunnalla on sosiaali- /
terveys-alan koulutus. Sijaisena käytetään pätevyysvaatimukset täyttävää henkilökuntaa.
Henkilöstömitoitukseen vaikuttaa asiakkaiden hoidon tarve. Esimies vastaa riittävästä
henkilöstömitoituksesta.
Tietosuoja on tärkeä osa perehdytystä. Sijaisuuden alkaessa työntekijä allekirjoittaa salassapito- ja
käyttäjäsitoumuksen, joka on käyty läpi esimiehen kanssa.
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeudet tarkistetaan rekrytoinnin yhteydessä.
Julkiterhikki ja Julkisuosikki tietopalvelu: https://julkiterhikki.valvira.fi/?lang=fi
Terveydenhuollon henkilöstön osaamisen puutteista johtuvasta vakavasta vaara- tai haittatapahtumasta tehdään ilmoitus/selvityspyyntö Valviraan.
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4.2 Toimitilat
Omavalvontasuunnitelmaan on laadittava kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön
periaatteista. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tiedot toimintayksikön siivousta ja pyykkihuoltoa
koskevista käytännöistä.

Jokaisella asiakkaalla on oma 20 m2 huone henkilökohtaisella wc- ja suihkutilalla varustettuna. Asiakkaat
kalustavat huoneensa itse mieleisekseen. Yhteiset tilat ovat asiakkaiden käytössä. Asiakkaat ovat
vuokrasuhteessa Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitokseen.
Veitikanharjun palvelukodissa on oma päivähuone, joka on asukkaiden yhteisessä käytössä. Päivähuoneessa
ruokaillaan ja pidetään viriketuokioita, katsellaan tv:tä ja ollaan yhdessä. Ruokailutilan yhteydessä on
jakelukeittiö.
Alimmassa kerroksessa on saunaosasto, jossa asukkailla on mahdollisuus saunomiseen. Asukkailla on
mahdollisuus käyttää myös alimman kerroksen päiväpalvelun kuntosalia henkilöstön ohjauksessa iltaisin ja
viikonloppuisin.
Kodin yhteisten tilojen ja asiakkaan huoneen siisteydestä huolehditaan päivittäin. Siivouksesta huolehtii
hoitoapulainen Tiina Mansikkasalo. Asiakkaiden huoneet siivotaan viikoittain.
Kiinteistön ensimmäisessä kerroksessa on pyykkitupa, kuivaushuone ja säilytys- sekä pukeutumistiloja.
Käytössä on kaksi pyykkikonetta, kuivausrumpu ja kuivaushuone. Yksikössä huolletaan asukkaiden
henkilökohtainen vaatetus, josta vastaa hoitoapulainen arkipäivisin. Liinavaatteet ovat vuokralla pesulasta ja
liinavaatteiden huolto ja pesu tapahtuvat pesulassa. Hoitajat vastaavat asukkaiden henkilökohtaisesta
tekstiilihuollosta iltavuorossa ja viikonloppuina tarpeen vaatiessa. Pyykkituvassa ja kuivaushuoneessa
tehdään märkäpesu joka toinen viikko.
Ylläpitosiivous päivähuoneissa (2 x 30 m2) ja käytävillä (4 x 19 m2) tehdään joka päivä. Asiakashuoneiden
ylläpitosiivous tehdään kerran viikossa. Siivousohjeet sekä viikoittainen siivousjärjestys löytyvät
pyykkituvalta.
Perussiivoussuunnitelma on tehty.
Jätehuolto:
Jätekatoksessa on jäteastiat sekä bio- että sekajätteelle ja myös lehtien ja pahvinkeräysastiat.
Astiat tyhjennetään kaksi kertaa viikossa.
Kerroksissa on riskijäteastiat neuloja varten, jotka toimitetaan täysinä keskusapteekkiin hävitettäväksi.
Vanhentuneet, lääkejäte tai käyttämättä jääneet lääkkeet toimitetaan myös apteekkiin hävitettäväksi.
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4.3 Teknologiset ratkaisut
Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava toimintayksikön käytössä olevat kulunvalvontalaitteet ja muut
asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi tai palvelun toteuttamiseksi käytössä olevat
laitteet sekä niiden käytön periaatteet.
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava vastuuhenkilö ja kuvaus siitä, miten varmistetaan asiakkaiden
henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen.

Ulko-ovissa on sähköinen lukitus ja uloskäynti numerokoodilla. Ovisummerissa puheyhteys.
Kiinteistössä on sprinkler-sammutusjärjestelmä, josta menee hälytys suoraan palolaitokselle. Asukkailla on
turvarannekkeet käytössä.
Hoitosängyt, huolletaan asianmukaisesti.
Nostolaitteet huolletaan asianmukaisesti.
Rollaattorit, huolletaan asianmukasesti apuvälinenlainaamossa.
Pyörätuolit, huolletaan asianmukaisesti apuvälinelainaamossa.
Wc/pesutilojen/saunatilojen turvallisuus kartoitetaan säännöllisesti.
Asukkaat asuvat kuten kotona, joten normaalit kotona olevat riskit on otettava huomioon ja niiden
mahdollinen minimointi, esim. matot pois, sulakkeet, pistorasiat. Yksikössä on toimintasuunnitelma
asiakasturvallisuuden kehittämiseksi ja käytössä on riskien kartoitukseen SPEKK:n tarkistuslomake.
Liiketunnistimet, toimivuus tarkistetaan säännöllisesti hoitajien toimesta.
Turvarannekkeet, toimivuus tarkistetaan säännöllisesti hoitajien toimesta.
Sprinkler -järjestelmä, suora hälytys palolaitokselle ja ovien sähköinen lukitus; vastuu toimivuuden
varmistamisesta on kiinteistöhuollolla. Kiinteistönhoitaja tarkistaa laitteiden toimivuuden kerran viikossa.

4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta ja
vaaratilanteita koskevista ilmoituksista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot.
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten varmistetaan, että asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden
hankinta, käytön ohjaus ja huolto toteutuvat asianmukaisesti.

Asiakkaan, omaisen tai työntekijän aloitteesta otetaan yhteys asiakkaan apuvälinelainaamoon.
Apuvälineistä ja niiden säännöllisestä huollosta Veitikanharjussa vastaavat laitevastaavat.
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Laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaa laitevastaavat. Havaitut poikkeamat ilmoitetaan
esimiehelle. Vioittunut laite/väline poistetaan käytöstä korjaukseen tai laitteen vaihtoon asti.
Laitevastaavat ja esimies huolehtii laitteiden huoltopyynnöstä kerran vuodessa ja tarvittaessa.
Uusien laitteiden ja välineiden käyttökoulutuksesta huolehtii esimies ja laitevastaavat yhteistyössä.
Laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta ja vaaratilanteita koskevista ilmoituksista vastaa yksiköiden
esimiehet, yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.1: toimintayksikön perustiedot.
Käytössä on kaikki tutkimuksessa ja hoidossa tarvittavat laitteet, välineet ja lääke-aineet.
Laiteturvallisuus
Lääkintälaitteista on laadittuna yksiköissä oma rekisteri.
Terveydenhuollon laitteilla tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai
muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut
ihmisten hoitamiseen.
Valviran tehtävänä on terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden valvonta
sekä turvallisen käytön edistäminen.
Suomessa saa markkinoille tuoda ja ottaa käyttöön vain vaatimukset täyttäviä terveydenhuollon laitteita
ja tarvikkeita. Ennen tuotteen markkinoille saattamista valmistajan on näytettävä toteen sen
turvallisuus, käyttötarkoitukseen sopivuus ja suorituskyky. Laitteissa pitää olla vaatimusten mukaisuutta
osoittava CE - merkintä poikkeustapauksia lukuun ottamatta.
Ammattimaisten käyttäjien velvollisuus on huolehtia käytössään olevien laitteiden toimintakunnosta,
käyttöohjeiden saatavuudesta, käyttökoulutuksesta ja tuotteiden jäljitettävyyden varmistamisesta.
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet -opas
Laitteiden turvallisuusriskit:






Toimintahäiriö
Laitteet yhteen sopimattomat
Laitteen rikkoutuminen hoidon aikana
Häiriö sähkön tai kaasun saannissa /
jakelussa
Laite ei saatavilla, ei toimintakunnossa






Poikkeama laitteen käytössä (työntekijästä
johtuva poikkeama)
Laitteen virheellinen käyttö
Laite, tarvike tai väline koottu puutteellisesti
tai väärin
Vanhentuneen välineen tai tarvikkeen käyttö

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat toimintayksiköissä helposti saatavilla ja ne päivitetään säännöllisesti.
Määräys terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vakavasta vaaratilanneilmoituksesta
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
Vakavasta vaaratilanteesta ilmoitus tulisi tehdä Valviralle 10 vuorokauden kuluessa siitä, kun käyttäjä tai
valmistaja on ensimmäisen kerran saanut tiedon tapahtumasta. Läheltä piti –tapauksesta ilmoitus tulisi
vastaavasti tehdä 30 vuorokauden kuluessa. Ikäihmisten palvelujen Läheltä piti-ilmoitus
Ilmoittamisvelvollisuus koskee Suomessa laitteiden ja tarvikkeiden valmistajia ja ammattimaisia
käyttäjiä sekä laitteita ja tarvikkeita maahantuovia yrityksiä. Ilmoituksen tekemättä jättäminen on
säädetty rangaistavaksi. Kiireellisissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä ensin puhelimitse (09) 772 920,
mutta ilmoitus tulee tehdä viipymättä myös kirjallisena/sähköisenä.
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Kirjallinen vaaratilanneilmoitus lähetetään osoitteella:
Valvira
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Lintulahdenkuja 4
PL 210
00531 Helsinki
Ilmoituksen voi lähettää myös faksilla (09) 7729 2155 tai sähköpostitse (laitevaarat@valvira.fi).
Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä käyttäjän vaaratilanneilmoitus
https://tlt.valvira.fi/tltvaara/index.html
Laitteen käyttäjän vaaratilanneilmoitus pdf:nä
Valvira tiedottaa tarvittavista toimenpiteistä vakavissa vaaratilanteissa valmistajille, laitteiden
käyttäjille ja muille asiaankuuluville tahoille.
Lisää tietoa laiteturvallisuudesta: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/valviralletehtavat-ilmoitukset/ilmoitus-vaaratilanteesta

5. Asiakas- ja potilastietojen käsittely
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot. Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja
henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen
kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä.
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä
tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen
tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedonhallintatapa. Rekisterinpitäjän on
rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tietoja siihen
tallennetaan.
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä
(henkilötietolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta
käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät
eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Asiakkailta
pyydetään kirjallinen lupa tietojen käsittelyyn. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja
luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja
terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa.
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.

Omavalvontasuunnitelma 2020/Veitikanharju
27

Tietosuojan omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos
palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia.
Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä
on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään velvollisuudesta
laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen.
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.
Jokainen työntekijä ja harjoittelija lukevat ja vakuuttavat allekirjoituksellaan tietosuoja- ja
salassapitolomakkeen. Virka- ja työsuhteinen työntekijä suorittaa lisäksi myös sähköisen tietosuojakoulutuksen. Kaupungin tietohallinto ja Perusturvan tietosuojatyöryhmä huolehtivat tietosuojaan
liittyvien asioiden saatavuudesta ja tiedottamisesta.

Perusturvan toimialan tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Teija Karvonen
Pulkamontie 6, 96900 ROVANIEMI

etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
016-3224244

Salassapito- ja käyttäjäsopimus
http://lanssi.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=ac262f96-0de5-4e7f-8840-8a389ee29410

Tietoturva- ja tietosuojakoulutus
http://lanssi.rovaniemi.fi/Organisaatio-ja-toiminta/Terveyspalvelukeskus/Koulutukset
Potilastietojen käsittely Terveydenhuollon potilastietojen käsittely ja valtakunnalliset
tietojärjestelmäpalvelut 2016, sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen
kokonaisarkkitehtuuri
Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely, opas terveydenhuollolle
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72897/URN%3aNBN%3afife201504225719.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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6. Omavalvontasuunnitelman seuranta
Omavalvontasuunnitelma tulee päivittää, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Yksityisen palvelujen tuottajan on säilytettävä omavalvonnan
asiakirjoja 7 vuotta. Julkinen palveluntuottaja säilyttää omavalvonnan asiakirjat kuten kunnalle laaditussa
arkistonmuodostussuunnitelmassa edellytetään. Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa
toiminnasta vastaava johtaja. Omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa pyynnöstä viranomaiselle.
Havaitessaan puutteita omavalvontasuunnitelmassa, valvontaviranomainen voi vaatia sen täydentämistä,
korjaamista tai muuttamista.
Omavalvontasuunnitelman on laatinut Anne Mattila 13.3.2020

7. Omavalvontasuunnitelman liitteenä olevat ohjeet, suunnitelmat ja linkit








Laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma
Vanhuspalveluiden valmiussuunnitelma
Palo- ja pelastussuunnitelma
Ohje poikkeavien tilanteiden hoitamiseksi yksiköissä
Ohje kuolemansyyn selvittelystä
Ohje potilaan ja asiakkaan/asukkaan katoamisen varalta (Laadunhallinta, asiakas- ja
potilasturvallisuussuunnitelma)
Ohje turvapalveluiden käyttöön (Laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma)





Rajoittamisen ohje (Laadunhallinta, asiakas - ja potilasturvallisuussuunnitelma)
Poikkeamat henkilöstötilanteessa (Laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma)
Menettelyohje väkivaltatilanteessa ja sen uhassa (Laadunhallinta, asiakas- ja
potilasturvallisuussuunnitelma)




Ohje päällekarkaustilanteessa (Laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma)
Kuljetuskaluston järjestäminen (Laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma)



Vanhustyön eettiset ohjeet https://etene.fi/documents/1429646/1559070/ETENEjulkaisuja+20+Vanhuus+ja+hoidon+etiikka.pdf/34d9870b-d612-4952-8265dcb7961dc3ab/ETENE-julkaisuja+20+Vanhuus+ja+hoidon+etiikka.pdf



Vanhuspalvelulaki eli Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätietoja antavat:
palveluvastaava Päivi Väinämö puh. 046-9223311 tai palveluesimies Anne Mattila p. 040-7470838
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