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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 
Nimi: Helppy Oy 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 2910554-3 
 
 

 
 
Kunnan nimi: Helsinki 
 
Kuntayhtymän nimi:       
 
Sote -alueen nimi: HUS 
 

Toimintayksikön nimi 
HELPPY OY 
 
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
HELSINKI 
 
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
KOTIPALVELUT IKÄIHMISILLE JA VAMMAISILLE 
 
Toimintayksikön katuosoite 
SEPÄNKATU 19 A 26 (Toimisto) 
 
Postinumero 
00150 
 

Postitoimipaikka 
HELSINKI 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
RICHARD NORDSTRÖM 
 

Puhelin 
0505473340 
 

Sähköposti 
RICHARD@HELPPY.FI 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 
Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 
      
 
Palvelu, johon lupa on myönnetty 
      
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 
      
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 
      
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 
Toiminta-ajatus 
 
Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus ilmaisee, 
kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-, 
vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädöksiin. 
 
Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 
 
Haluamme auttaa asiakkaitamme ja heidän omaisiaan ratkaisemaan arjen haasteitaan. Emme halua tarjota pelk-
kiä kotihoitotunteja, vaan konkreettisia ratkaisuja yhdistämällä tukipalveluita, tekniikkaa ja henkilökohtaista hoitoa. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Arvot liittyvät läheisesti työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia 
käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Yksikön arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien 
asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne. 
 
Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa yksikössä. Toimintaperi-
aatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintape-
riaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaami-
sessa. Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 
Meillä helppy:ssä neljä uskomusta ajaa palvelukulttuuriamme: 
• Enemmän uskoa asiakkaisiin – uskomalla heidän voimavaroihinsa pärjätä itse arjessa, iloitsemalla heidän 

onnistumisiaan, ottamalla heidät mukaan arjen askareisiin ja kohtaamalla heitä kuten kohtaisit nuorempia 
• Enemmän sydäntä hoitoon – antamalla enemmän sydäntä hoitajille kestävällä työtahdilla, vakiintuneilla 

asiakassuhteilla, iloa tuovalla yhteisöllisyydellä, kunnioittavalla identiteetillä ja kannustavalla oppimisella 
• Enemmän ratkaisuajattelua – hyödyntämällä tukipalveluita (kuten kuljetus-, ateria-, kauppapalveluita), hel-

pottamalla teknisten apuvälineiden käyttöönottoa ja monistamalla löydettyjä käytännön niksejä arkeen 
• Enemmän tukea omaisille – aktiivisesti opastamalla omaisia arjen ja julkisten prosessien haasteissa, kan-

nustamalla heitä mukaan tekemiseen ja olemalla heidän henkisenä tukena tarvittaessa 
 

 
 3 RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia arvioidaan monipuolisesti asi-
akkaan saaman palvelun näkökulmasta. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikea-
käyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskin-
hallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän 
omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia? 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle 
asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta 
epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analy-
sointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omaval-
vonnan osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 
 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tie-
toa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskin-
hallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvon-
tasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, ky-
kyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri 
ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteut-
tamiseen ja kehittämiseen. 
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Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 
Omavalvontasuunnitelman sekä lääkehoitosuunnitelman tarkka läpikäynti on tärkeä osa jokaisen hoitajan pereh-
dyttämistä Helppy Oy:ssä. Perehdytyksestä vastaa Helppy Oy:n palveluista vastaava hoitaja. 
 

 
Riskien tunnistaminen 
 
Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 
 
Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 
Ilmoitettavia asioita ovat kaikki hoitoon liittyvät tapahtumat, jotka aiheuttivat tai jotka olisivat voineet aiheuttaa hait-
taa asiakkaalle. Näitä kutsutaan yhteisellä nimellä vaaratapahtumiksi. Vaaratapahtumat jakautuvat läheltä piti -
tapahtumiin ja haittatapahtumiin. 
 
Läheltä piti -tapahtumat olisivat voineet aiheuttaa haittaa asiakkaalle, mutta haitalta vältyttiin joko sattumalta tai 
siksi, että tapahtuma havaittiin ajoissa ja haitalliset seuraukset pystyttiin estämään. 
 
Haittatapahtumat aiheuttivat haittaa asiakkaalle. Haittatapahtumiksi luetaan myös tapahtumat, jotka eivät aiheut-
taneet asiakkaalle varsinaista haittaa mutta koskettivat heitä konkreettisesti. 
 
Vaaratapahtumien ilmoittaminen perustuu työntekijän oma-aloitteisuuteen. Vaaratapahtumia ilmoittamalla voi-
daan ehkäistä muiden asiakkaiden ja työntekijöiden joutuminen samanlaiseen tilanteeseen. Organisaatiossa pe-
rehdytään ja koulutetaan uudet työntekijät raportoinnin menettelytapoihin. Kokonaisvastuu asiakasturvallisuu-
desta on organisaation johdolla. Asiakkaalla on mahdollisuus kertoa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista ja 
saada palautetta joko sähköpostitse tai muistutusmenettelyn kautta. 
 
Riskien käsitteleminen 
 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallin-
nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattami-
nen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa 
omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan 
korvausten hakemisesta. 
 
Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 
 
Vaaratapahtumien luokittelu: 

1. Tiedonkulkuun tai tiedonhallintaan liittyvä 
2. Aputoimenpiteeseen liittyvä 
3. Tapaturma 
4. Väkivalta, pahoinpitely 
5. Muu 

 
Vaaratapahtumat kirjataan sähköisesti osoitteeseen richard@helppy.fi. Ilmoitus tehdään luottamuksellisena. Jos 
ilmoituksen haluaa tehdä anonyymisti, tulee se lähettää paperille kirjattuna. Ilmoittajille järjestetään tilaisuus pa-
lautteen saamiseen ja tehdyn ilmoituksen käsittely seurantaan.  
 
Ilmoituksen pääsisältö on vapaamuotoinen kuvaus tapahtumasta niin, että siitä muodostuu ilmoittajan havaitsema 
kokonaiskuva tapahtumaolosuhteista, tapahtuman synnystä, etenemisestä ja seurauksista. 
 
Vaaratapahtumien raportointimenettely.  
 
Ilmoitettavia tietoja: 

- Sijainti, jossa vaaratapahtuma sattui (esim. ikäihmisen koti, ulkoilu, jne.) 
- Vaaratapahtuman luokka (katso yllä) 
- Tapahtuma-aika (pvm, klo) 
- Ilmoittajan ammattiryhmä 
- Ilmoittajan vapaamuotoinen kuvaus vaaratapahtumasta ja seurauksista potilaalle ja avustavalle yksikölle 

sekä mahdollisille ulkopuolisille tahoille 
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- Ilmoittajan vapaamuotoinen kuvaus siitä, miksi tapahtuma pääsi syntymään, olosuhteista ja tapahtuman 
syntyyn myötävaikuttaneista tekijöistä 

- Ilmoittajan oma ehdotus tapahtuman ehkäisemiseksi / välttämiseksi tulevaisuudessa 
- Tapahtuman toistumisen todennäköisyys 

 
Ilmoituksia käsittelevät tehtävään nimetyt, vastuutetut ja perehdytetyt henkilöt. Tapahtuman käsittelyn tarkoituk-
sena on vastata kysymykseen, mitä tapahtui sekä miten ja miksi tapahtuma pääsi syntymään. Käsittelyssä keski-
tytään selvittämään koko järjestelmän rakenteita ja toimintaa ja miten vallitsevia toimintatapoja tulee muuttaa asia-
kasturvallisuuden parantamiseksi. 
 
Kaikki raportoidut tapahtumat kertyvät vaaratapahtumarekisteriin. Vaaratapahtumien kertymistä seurataan sään-
nöllisesti. Yksikkötasolla tietoa hyödynnetään niin, että koko työyhteisö saa säännöllisesti tietoa raportoiduista 
vaaratapahtumista ja että yksikön ilmoitettuja tapahtumia tarkastellaan yhdessä ja kehittämistoimia pohditaan mo-
niammatillisesti. 
 
Korjaavat toimenpiteet 
 
Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla 
estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta 
menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 
Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 
 
Vapaaehtoisuus. Työntekijöillä on oikeus ja mahdollisuus raportoida vaaratapahtumista. Ilmoittaminen perustuu 
yksilön aloitteellisuuteen. 
 
Luottamuksellisuus. Ilmoitus tehdään luottamuksellisena, joko anonyymisti tai nimellä. Raportoituja vaaratapahtu-
mia käsitellään luottamuksellisesti. 
 
Rankaisemattomuus. Vaaratapahtumien raportoinnin kautta saatua tietoa ei käytetä hallinnollisiin toimiin yksilöä 
vastaan. Samasta tapahtumasta voi toisaalla käynnistyä asiakkaan oikeussuojakeinojen käyttö. 
 
Käytettävyys. Raportointi on helppoa, nopeaa, vaivatonta ja yksinkertaista sekä kaikkien työntekijöiden käytettä-
vissä. Raportoija saa palautteen, ja tietoa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti toiminnan 
ja turvallisuuden kehittämiseksi. 
 
Järjestelmäsuuntautuneisuus. Turvallisuutta parantavia toimia suunnataan laajasti organisaation kehittämiseen 
sen kaikilla tasoilla. 
 
Vastuutettu, tarkoituksenmukainen. Raportointi on järjestelmällistä. Vastuut ja tehtävät organisaatiossa on määri-
telty.  
 
 
Muutoksista tiedottaminen 
 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun-
nalle ja muille yhteistyötahoille? 
 
Johtajien ja esimiesten tulee kannustaa työntekijöitään tuomaan poikkeamia ja vaaratilanteita esiin luomalla oppi-
mista edistävä ilmapiiri. Esimiehillä on vastuu siitä, että vaaratapahtumista saatua tietoa käsitellään ja käytetään 
tarkoituksenmukaisesti yksikön, koko organisaation sekä palvelujärjestelmän kehittämisessä. Organisaation joh-
don ja esimiesten on tuettava haittatapahtumaan osallisia työntekijöitä selvittelyjen ja mahdollisten seuraamusten 
kaikissa vaiheissa. 
 
Organisaation johto ylläpitää avointa ja oikeudenmukaista ilmapiiriä ja toimintaympäristöä, joka kannustaa henki-
löstöä ilmoittamaan vaaratapahtumista aktiivisesti. 

- Vaaratapahtumat käsittelee yrityksen toimitusjohtaja 
- Poikkeamat ja vaaratilanteet käsitellään anonyymisti kuukausittain viikkopalaverissa 
- Kaikki poikkeama- ja vaaratilanneraportit arkistoidaan sähköisesti. Vaaratapahtumien raportointijärjes-

telmä ei tuota henkilörekisteriä. Tiedot säilytetään riittävän pitkään, jotta tietoja voidaan hyödyntää toimin-
nan suunnittelussa ja seurannassa. Raportoinnista saatava tieto johtaa kehittämistoimiin, ja se on oleelli-
nen osa vuosittaista toiminta- ja taloussuunnittelua  
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- Ilmoitukset siirretään tilanteen mukaan eteenpäin tai tarkempaan analyysiin. Tapahtumien analyysissä 
tarkastellaan systemaattisesti järjestelmän rakenteita, prosesseja ja niihin liittyviä vaaratekijöitä sekä nii-
den varalle luotuja varmistuksia ja suojauksia 

- Raportoinnista annetaan palaute tarpeen tullen henkilökohtaisesti mahdollisimman pian tapahtuman jäl-
keen 

 
Turvallisuusriskit saatetaan nopeasti henkilökunnan tietoon, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin tulevaisuu-
dessa. Vaaratapahtumatietojen pohjalta tehtävien suositusten tulee johtaa esimerkiksi työympäristön tai laitteiston 
parannuksiin, henkilökunnan koulutukseen tai perehdytykseen, työkäytäntöjen muutoksiin tai varmistusmenette-
lyiden lisäämisiin taikka yksikön sisäisten tai yksiköiden väliseen yhteistoimintaan liittyvien prosessien kehittämi-
seen. Näiden toimenpiteiden avulla vastaava tilanne voidaan tulevaisuudessa välttää tai hallita paremmin. 
 

 
4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi 
olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 
Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
Richard Nordström (toimitusjohtaja) ja Jennifer Hanner (vastaava hoitaja, sairaanhoitaja) 
 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 
richard@helppy.fi 
050 547 3340 
 
Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 
Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
 
Omavalvontasuunnitelma tarkastetaan ja päivitetään aina puolivuosittain sekä aina tarvittaessa, jos muutoksia 
ilmenee. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja omaval-
vonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 
 
Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 
 
Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä Helppy Oy:n kotisivulla www.helppy.fi 
 

 
 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

4.2.1 Palvelutarpeen arviointi 
 
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa 
kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvit-
tämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdolli-
suudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kogni-
tiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät 
riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
 
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 
Asiakkaiden palveluntarve arvioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa ja palvelusopimusta tehtäessä. 
Tällöin arvioidaan mm. asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista tilannet, lisäksi käydään läpi asiakkaan toiveet 
ja odotukset. Asiakkaita voidaan myös tarvittaessa pyytää näyttämään lääkärinlausuntoja tai lausuntoja kunnan 
sosiaalihuollon työntekijöiltä palvelun tarpeen arvioimisen tueksi.  
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Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
 
Asiakas ja tarvittaessa hänen omaisensa ovat mukana, kun edellä mainittuja palvelusuunnitelmia ja palvelusopi-
muksia laaditaan.  
 
 

4.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suun-
nitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoit-
teet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua asiakas/palvelusuunnitelmaa 
ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. Miten palvelusuunnitelman toteu-
tuminen asiakkaan palvelussa/hoidossa varmistetaan, on omavalvonnan keskeisiä sovittavia asioita.  
 
Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 
Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan palvelusuhteen alussa ja sen toteutumista seurataan aina säännöllisesti 
omahoitajan toimesta. 
 
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 
 
Lähtökohtaisesti asiakkaan omahoitaja on itse täyttämässä lomakkeita ja suunnitelmia, mutta jos näin ei ole, hän 
tutustuu asiakkaan taustatietoihin ennen hoidon alkamista. 
 

4.2.1 Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30.5 §) 
Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tehdään tarvittaessa erillinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka täydentää las-
tensuojelulain 30 §:n mukaista asiakassuunnitelmaa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan lapsen laitoksessa tarvitse-
man hoidon ja huollon sisältöä, ottaen huomioon, mitä asiakassuunnitelmassa on määritelty sijaishuollon tarkoituksesta ja sen 
tavoitteesta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma täydentää asiakassuunnitelmaa ja tukee laitoksessa järjestettävän tosiasiallisen 
hoidon ja huolenpidon järjestämistä. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on annettava tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaali-
työntekijälle sekä lapsen huoltajille. 
 
Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 
Ei koske yritystä. 
 

4.2.2 Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemat-
tomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen 
vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon 
palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistu-
mistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 
Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse 
omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 
 
Asiakas saa olla voimiensa mukaan itse määrittelemässä omaa tukea esimerkiksi palvelusuunnitelman myötä. 
Asiakas saa myös voimiensa mukaan itse toivoa palvelukäynneillä toteutettavia jokapäiväisiä asioita aivan pieniä 
yksityiskohtia myöten. Asiakkaalta kysytään, miten hän toivoo tietyn toimenpiteen toteutettavan (esimerkiksi mitä 
hän haluaa syödä tai haluaako hän osallistua hoitajan kanssa kodin askareisiin). 
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtai-
sesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Jos rajoitustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan, on niille oltava laissa 
säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden 
henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset 
kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henki-
lön ihmisarvoa kunnioittaen. Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset sään-
nökset lastensuojelulaissa. 
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Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta hoitavan lääkärin että omaisten 
ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset 
myös asiakastietoihin. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 
Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja itsemääräämisoikeutta rajoitetaan vain, jos asiakkaan tai mui-
den henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Sosiaalipalvelun tuottaja on velvollinen ilmoittamaan 
asiakkaan kaltoinkohtelusta viranomaisille – myös omaisten tuottamaa. 
 
 
Asiakkaan asiallinen kohtelu 
 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuo-
rovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle 
viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämis-
vastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida 
epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-
lista kohtelua havaitaan?  
 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, 
haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 
Jos asiakas on tyytymätön saamansa palveluun, asiakkaan tai hänen omaisensa on hyvä selvittää asiat ensisi-
jaisesti asiakasta avustavien henkilöiden kanssa, koska usein asiat ratkeavat keskustelemalla. Tyytymätön asia-
kas tai hänen omaisensa voivat tehdä myös asiasta vapaamuotoisen kirjallisen muistutuksen toimitusjohtajalle. 
Toimitusjohtajan on vastattava siihen kolmen viikon sisällä kirjallisesti. 
 
Toimitusjohtaja 
Richard Nordström 
050 547 3340 
Richard@helppy.fi 
 
 

4.2.3 Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, 
asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asi-
akkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 
Palautteen kerääminen 
 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakas-
palautetta kerätään? 
 
helppy teettää asiakaspalautekyselyitä ja asiakashaastatteluja, joiden avulla toimintaa pyritään kehittämään. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 
Yritys ylläpitää avointa ilmapiiriä ja toimintaympäristöä, joka kannustaa asiakkaita antamaan palautetta aktiivisesti. 

- Palautteet käsittelee yksityisesti toimitusjohtaja 
- Palautteet käsitellään anonyymisti kuukausittain viikkopalaverissa. Tiedot säilytetään riittävän pitkään, 

jotta tietoja voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja seurannassa 
- Palauteet siirretään tilanteen mukaan eteenpäin tai tarkempaan analyysiin 
- Palautteista annetaan henkilökohtainen palaute tarpeen tullen mahdollisimman pien tapahtuman jälkeen 
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4.2.4 Asiakkaan oikeusturva 
 
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on 
kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät 
päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättö-
mällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi 
tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja 
annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.  
 
a) Muistutuksen vastaanottaja 
 
Jos asiakas on tyytymätön saamansa palveluun, asiakkaan tai hänen omaisensa on hyvä selvittää asiat ensisi-
jaisesti asiakasta avustavien henkilöiden kanssa, koska usein asiat ratkeavat keskustelemalla. Tyytymätön asia-
kas tai hänen omaisensa voivat tehdä myös asiasta vapaamuotoisen kirjallisen muistutuksen toimitusjohtajalle. 
Toimitusjohtajan on vastattava siihen kolmen viikon sisällä kirjallisesti. 
 
Toimitusjohtaja 
Richard Nordström 
050 547 3340 
Richard@helppy.fi 
 
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 
Potilasasiamies Atlas 
Piispansilta 9B, 02230 
Tiina Lehmuskoski, Msc fysioterapeutti (sähköposti: autamme@potilasasiamies.fi; puh. 0505324653) 
 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehet 
Sähköposti: sosiaali.potilasasiamies@hel.fi 
Neuvonta: puh. 09 3104 3355 ma, ke ja to klo 9-11.30, ti klo 12-14.30 
Osoite: Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki (Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen) 
 
c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista 
 
Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, jota Kuluttajavirasto ohjaa. Kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijait-
sevat maistraateissa. 
 
Kuluttajaneuvonta palvelee puhelimitse arkisin klo 9–15. Puhelinnumero 029 553 6901. Yhteydenotto myös säh-
köisellä lomakkeella osoitteessa https://www.kkv.fi/yhteystiedot/ 
 
Kuluttajaoikeusneuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti tai jos asia on erityisen monimutkainen ja 
edellyttää tapaamista neuvojan kanssa, puhelinneuvonnassa voi sopia tapaamisesta neuvontapisteessä. 
 
Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) 
 
d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 
 
Kaikki muistutukset ja kantelut käsitellään luottamuksellisesti ja niitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 
 
e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 
Tyytymätön asiakas tai hänen omaisensa voivat tehdä myös asiasta vapaamuotoisen kirjallisen muistutuksen 
toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajan on vastattava siihen kolmen viikon sisällä kirjallisesti. 
 

 
6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 
a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen 
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Kotipalvelut perustuvat kuntouttavaan työotteeseen. Asiakkaiden kanssa lauletaan, leivotaan, askarrellaan ja 
ulkoillaan kunkin asiakkaan yksilöllisten toiveiden mukaisesti. 
 
b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 
 
Ei koske yritystä. 
 
Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuk-
seen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 
Jokaiselle asiakkaalle määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa tavoitteet jotka pyrkivät kuntouttavaan toimin-
taa ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitoon. 
 

4.3.2 Ravitsemus 
 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 
 
helppy ei ole varsinaisesti ruuan toimittaja, mutta avustajat valmistavat asiakkaan niin halutessaan kotiruokaa 
sekä leipoo asiakkaan kanssa tai hänen puolestaan. Hoitaja varmistaa myös, että asiakas on saanut mahdolli-
sesti tilatun ruoka-annoksen tai/ja ruokakassin. 
 

4.3.3 Hygieniakäytännöt 
 
Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset 
hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta 
huolehtimisen lisäksi infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt 
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 
Helppy Oy:llä on hygieniasuunnitelma osana lääkehoitosuunnitelmaa, jossa kuvataan tarkemmin hygieniakäytän-
nöt. Hygieniasuunnitelman läpikäynti vastaavan hoitajan kanssa on tärkeä osa jokaisen hoitajan perehdytystä.  
 
Hoitajat muistavat hyvän hygienian ja noudattavat mm. ohjeita aseptisen lääkehoidon toteuttamisesta sekä ylei-
simpien infektiotautien suojautumista varten. Ruuanlaitossa/tarjoamisessa otetaan hyvät hygieniakäytännöt huo-
mioon. Myös asiakkaita autettavissa pesuissa edetään aina puhtaasta likaiseen päin. Avustajat toteuttavat ohjei-
den mukaista suojainten ja suojakäsineiden käyttöä.  
 
Jätehuolto toimii asuntokohtaisesti kulloisenkin kodin kierrätysjärjestelmään pohjautuen. Jos kyseessä on vain 
pientä normaalijätettä, voidaan käyttää asiakkaan omaa roskista. Jos taas tiedossa on selkeästi enemmän jätettä, 
avustaja käyttää omaa roskapussia, jonka vie lähtiessään ulos roskikseen. Lääkejätteet ja neulat viedään apteek-
kiin tuhottavaksi. 
 
 

4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden suun terveyden-
hoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuole-
mantapauksen varalta. 
 
a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä 
kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 
 
Hoito tapahtuu asiakkaiden kotona ja he ovat omalääkärin hoidon alaisena.  
 
Hoitajan huomatessa kuolemantapauksen hän soittaa aina välittömästi hätänumeroon 112, jonka jälkeen hän 
noudattaa hätäkeskuksen ja poliisin määräämiä ohjeita. Hoitaja ilmoittaa myös asiasta viipymättä helppy oy:n 
toimitusjohtajalla tai vastaavalle hoitajalle. 
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b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
 
Hoidossa huomioidaan psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä kuntouttava työote. 
 
c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 
Terveydenhuollosta vastaava johtaja Jennifer Hanner. 
 

4.3.5 Lääkehoito 
 
Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen lää-
kehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähim-
mäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että 
julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö. 
 
a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
 
Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa ja päivittämistarve arvioidaan myös poikkeamien 
tai vaaratapahtumien yhteydessä. 
 
Päivittämisestä vastaa yrityksen toimitusjohtaja (DI, KTM) sekä terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden vastaa-
vasta johtaja (Sairaanhoitaja). 
 
 
b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
 
Lääkehoidosta vastaa asiakkaan oma lääkäri, ja lääkehoidon toteuttamisesta lääkärin määräysten mukaisesti, 
jos näin on asiakkaan kanssa sovittu, helppy Oy:n terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden vastaava johtaja 
Jennifer Hanner (Sairaanhoitaja). 
 

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiakkaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat 
osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Myös lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuk-
sen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpei-
taan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 
 
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunan-
tajien kanssa toteutetaan? 
 
Asiakkailta tarvitaan lupa, jotta muut häntä hoitavat tahot saavat tarvittaessa nähdä hänestä tietoja. Muihin pal-
velunantajiin ollaan yhteydessä tarvittaessa puhelimitse tai sähköpostitse. 
 
Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati-
muksia? 
 
Helppy Oy:llä ei toistaiseksi ole alihankittuja palveluita. 
 

 
7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja 
pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön 
perusteella. Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomais-
ten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuus-
suunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmis-
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taa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta hen-
kilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehti-
maan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemi-
seen. 
 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakastur-
vallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 
 
Asiakkaat asuvat heidän omissa kodeissaan, joten lopullisesta turvallisuudesta vastaa asiakas itse/omaiset (esi-
merkiksi kynnykset, esteet, palovaroittimet jne.) tai esimerkiksi taloyhtiö, jolla on tulipalotilanteiden varalta poistu-
misjärjestelysuunnitelmat.  
 

4.4.1 Henkilöstö 
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö, kuten esimerkiksi yksityisessä päivähoi-
dossa varhaiskasvatuslaki ja päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammattihenki-
löistä annettu laki, joka tuli voimaan 1.3.2016. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty hen-
kilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. 
Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli 
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pi-
dettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja hen-
kilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys 
varmistetaan. 
 
a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 
 
Yrityksessä palvelut tulee tuottamaan sairaanhoitaja-, lähihoitaja tai vastaavan tason koulutuksen suorittaneet 
henkilöt.  
 
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 
Sijaisia käytetään aina tarvittaessa ja heiltä varmistetaan koulutus sekä muut osaamiset (ml. voimassa oleva lää-
kehoitolupa ja ensiaputodistus). 
 
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
 
Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan tarpeeksi suurella henkilöstö määrällä mitoitettuna asiakasmää-
rään sekä riittävän laajalla sijaistyöntekijälistalla. 
 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnanta-
jien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä ote-
taan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakentee-
seen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön 
työntekijöille. 
 
a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
 
Helppy Oy noudattaa työlainsäädäntöä ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työpaikkailmoitukset 
tulevat näkyviin TE-palveluihin ja muihin vastaaviin sähköisiin palveluihin. Tämän lisäksi työssä olevien sairaan-
hoitajien ja lähihoitajien omia verkostoja tullaan hyödyntämään.  
 
Hakijoilta vaaditaan CV sekä todistukset koulutusten suorittamisesta, ja heitä haastattele toimitusjohtaja ja mah-
dollisesti muu henkilökunta. Lisäksi kaikilta hoitajilta vaaditaan voimassa oleva lääkehoitolupa (LOVe-koulutusto-
distus ja lääkehoidon näytöt, jotka pitää uusia joka 5. vuosi) sekä ensiaputodistus (esim. SPR:n., joka pitää uusia 
joka 3. vuosi). Hakijoilta voidaan myös vaatia näyttämään rikostaustan selvitys ja Valviran JulkiTerhikki-rekiste-
ristä tarkastetaan hakijan pätevyys. 
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b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 
 
Työhaastatteluissa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijän luonteeseen ja sosiaalisiin kykyihin. 
 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä oma-
valvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen 
ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työ-
hön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työnteki-
jöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täyden-
nyskouluttautuminen. 
 
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkoh-
dasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on 
laadittava toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen 
henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 
 
Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen 
tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskinhallinnan prosessissa 
epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omavalvon-
nan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan 
tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 
 
a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttami-
seen.  
 
Perehdytyksen kohderyhmät ovat kaikki yrityksen työntekijät riippumatta työsuhteen kestosta. Lyhyissä sijai-
suuksissa perehdytys voi olla pikainenkin, mutta pidemmissä työsuhteissa myös perehdytys on pidempi.  
 
Perehdytyksen tavoitteena on työntekijän alkuepävarmuuden poistaminen ja tätä kautta hänen itsenäisen ja ak-
tiivisen työhän suhtautumisen edistäminen. Työntekijälle on myös tarkoitus luoda riittävät tiedolliset ja taidolliset 
valmiudet työtehtävien hoitamiseen. 
 
Perehdytyksessä käytetään perehdytyskansiota, jossa on mm. omavalvontasuunnitelma ja lääkehoitosuunni-
telma. Työntekijän kanssa käydään läpi hänen työtehtävänsä ja häntä opastetaan asiakastietojärjestelmän käy-
tössä. Lisäksi hänen kanssaan keskustellaan yrityksen laatutavoitteista ja työetiikasta. Työntekijä perehdytetään 
tarvittaessa myös uusiin työvälineisiin. Työntekijälle esitellään hänen oikeutensa esimerkiksi työsuojeluun, am-
mattijärjestöjen sekä työterveyshuollon osalta. 
 
b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty 

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

 
Organisaation johto ylläpitää avointa ja oikeudenmukaista ilmapiiriä ja toimintaympäristöä, joka kannustaa henki-
löstöä ilmoittamaan mahdollisista havaitsemistaan asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista. Ilmoitukset voi 
tehdä vapaamuotoisesti toimitusjohtajalle. Ilmoitus tehdään luottamuksellisena. Jos ilmoituksen haluaa tehdä ano-
nyymisti, tulee se lähettää paperille kirjattuna. Ilmoituksen käsittelee yrityksen toimitusjohtaja. Ilmoituksen tietoa 
hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ja suunnitelmallisesti toiminnan ja turvallisuuden kehittämiseksi. Mahdolli-
set epäkohdat palvelussa korjataan mahdollisimman nopeasti havaitsemisen jälkeen. 
 
c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 
 
Kouluttautuminen ja elinikäinen oppiminen on tärkeä osa laadukasta ammattitaitoa. Yritys tulee huolehtimaan 
henkilökunnan riittävästä kouluttautumisesta. Työntekijöille tullaan järjestämään mahdollisuuksia osallistua kou-
lutuksiin, seminaareihin ja tekniikan/apuvälineiden demotilaisuuksiin. Myös rekrytoinnissa painotamme työnteki-
jöiden omaa kiinnostusta oppia uutta kotipalvelualaa tukevista tukipalveluista ja apuvälineistä, jotka kehittyvät 
koko ajan. 
 



 

14 

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

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 
 
Ei varsinaista tarvetta tällä hetkellä. Henkilökohtaiset avustat toki asiakkaitaan heidän omissa kodeissaan sii-
vouksesta ja pyykinhuollosta, käyttäen tarvittaessa asiakkaiden omia pesukoneita. 
 

4.4.3 Teknologiset ratkaisut 
 
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. 
Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia 
vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suun-
nitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön 
ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 
 
helppy neuvoo asiakkaitaan siitä, millaisia mahdollisia teknologiaratkaisuja on saatavilla sekä tukee asiakkaita 
näiden käytössä (esimerkiksi treenaamalla niiden käyttöä yhdessä). Teknologiaratkaisujen ja apuvälineiden 
hankkimisesta, käytöstä ja toimivuudesta vastaa kuitenkin asiakas tai hänen omainen.  
 
Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmis-
tetaan? 
 
Asiakas tai hänen omainen vastaa toimivuudesta ja mahdollisista hälytyksistä.  
 
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 
 
Ei koske yritystä 
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4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 
Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotar-
vikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Ter-
veydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdis-
telmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosoin-
tiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai korvaamiseen. Hoi-
toon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemit-
tarit, kuulolaitteet, haavasidokset ym. vastaavat. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden 
ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 
Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–26 §). Organisaation on nimettävä 
vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä noudatetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen 
nojalla annettuja säädöksiä.  
 
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huol-
lon asianmukainen toteutuminen? 
 
Helppy Oy:n laiteluettelo sekä laitehuoltosuunnitelma on osana lääkehoitosuunnitelmaamme. Periaatteemme 
lääkehoidossa ja siihen käytettävien laitteiden suhteen ovat, että: 

• Toteutamme asiakkaalle lääkärin hänelle määräämää lääkehoitoa 
• Hoitotarvikkeiden ja -välineiden käytössä noudatetaan lääkärin määräyksiä 
• Otamme vain vastaan asiakkaita, joiden lääkehoitoon sisältyy sellaisia hoitomenetelmiä ja laitteiden 

käyttöjä, joita sairaanhoitajamme/lähihoitajamme osaavat varmuudella käyttää (näiden näytöt/opinnot 
todettu hänen lääkehoitoluvassaan) 

• Terveydenhuollon palveluista vastaava johtajamme (sairaanhoitaja) varmistaa jokaiselta hoitajalta hänen 
osaamisensa ja lääkehoitosuunnitelmassa ollaankin todettu, että jokaiselta hoitajalta vaaditaan lääkehoi-
tolupa (LOVe, näytöt) ja ensiaputodistus (uusittava vähintään 3v välein) 

• Asiakas hankkii pääsääntöisesti itse hänen lääkehoitoonsa tarvittavat laitteet (joko terveysasemaltaan 
tai omalla kustannuksella) 

• Asiakkaan lääkehoitoon tarvittavat laitteet säilytetään pääsääntöisesti asiakkaan omassa kodissaan 

 
Asiakkaat asuvat kotonaan ja näin ollen he huolehtivat itse apuvälineistään. Asiakas tai omainen vastaa apuväli-
neiden hankinnasta. Helppy voi kokemustensa perustuen suositella tiettyjä laitteita sekä mistä näitä voi hankkia. 
Helppy tukee myös käytön ja toteuttamisen ohjausta, mutta lopullinen vastuu on kuitenkin asiakkailla itsellään.  
 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset? 
 
Hoitajien perehdytyksessä painotetaan, että laitteiden vaaratilanteista ja ilmenevistä huoltotarpeista täytyy tehdä 
ilmoitus välittömästi ja asianmukaisesti vastaavalle hoitajalle. 
 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 
Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja 
Sairaanhoitaja 
Jennifer Hanner 
Jennifer@helppy.fi 
puh. 0409121314 
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8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5) 
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä 
edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Rekisterinpitäjän on 
rekisteriselosteessa määriteltävä, mitä asiakasta koskevia tietoja paleluntuottaja rekisteriin tallentaa, mihin niitä käytetään ja 
minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet. Samaan henkilörekisteriin luetaan kuulu-
viksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät 
eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapi-
dosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon 
potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kir-
jaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri 
rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.  
 
Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 
19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan 
omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olen-
naisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuu-
delle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään 
velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen. 
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), 
tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla 
rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja 
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 
Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tietojenkäsittelyä 
suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tie-
tojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan 
erillisiin asiakirjoihin. 
 
a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä 
yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 
 
Helppy Oy käyttää NurseBuddy-asiakastietojärjestelmää, johon jokainen työntekijä saa oman käyttäjätunnuk-
sensa. Lisäksi hoitajat kirjoittavat salassapitosopimuksen työsuhteen aluksi. 
 
 
b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 
 
Perehdytyksen kohderyhmät ovat kaikki yrityksen työntekijät riippumatta työsuhteen kestosta. Lyhyissä sijai-
suuksissa perehdytys voi olla pikainenkin, mutta pidemmissä työsuhteissa myös perehdytys on pidempi.  
 
Perehdytyksen tavoitteena on työntekijän alkuepävarmuuden poistaminen ja tätä kautta hänen itsenäisen ja ak-
tiivisen työhän suhtautumisen edistäminen. Työntekijälle on myös tarkoitus luoda riittävät tiedolliset ja taidolliset 
valmiudet työtehtävien hoitamiseen. 
 
Työntekijän kanssa käydään läpi hänen työtehtävänsä ja häntä opastetaan asiakastietojärjestelmän käytössä.  
Työntekijä perehdytetään tarvittaessa myös uusiin työvälineisiin. 
 
 
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
 
Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste ovat nähtävissä Helppy Oy:n kotisivuilla www.helppy.fi 
 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
 
Richard Nordström 
richard@helppy.fi 
0505473340 
 

 



4.11.2018
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11 LÄHTEET 
 
LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK-
SIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, 
elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  
http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf 

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon 
johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille: 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1 
 
STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-
5606b41536a7 
 
STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1 
 
STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten 
asumispalveluiden laatusuositus 
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf 
 
 
Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. 
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf 
Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:  
Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 
 
Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä: 
Valviran määräys 4/2010: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-
ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus 

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  
Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html  
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuo-
javaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 
Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon sekä 
muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/So-
siaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 
 
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-
4dd6a85a789b 
 
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-
960a9dc2f005 
 

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


