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1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 
Perusturvakuntayhtymä Karviainen Y-tunnus 2187280-1 
Asemantie 30, 03101 Nummela. Puh 09 4258 2000 

Toimintayksikön nimi: aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut 
 
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnasta vastaa: 
Työikäisten palvelulinjajohtaja Riitta Luosujärvi (044 333 4751) 
Terveyspalvelupäällikkö Joanna Koski (09 4258 2211) 
Yksikön esimies Vilja Konieczny (09 4258 2224) 

Avopalveluiden lähiesimies Hanna Leinonen (044 765 3792) 
 
 

2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 

2.1. Toiminnan kuvaus 
 

Mielenterveys- ja päihdeavopalvelut tarjoavat vihtiläisille ja karkkilalaisille: 
 

1) mielenterveys- ja päihdehuoltolakien mukaista suunnitelmallista ja tavoitteellista, matalan kynnyk-
sen perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita yli 18-vuotiaille henkilöille, joilla on: 
• huoli omasta tai läheisen psyykkisestä hyvinvoinnista tai päihteiden käytöstä  
• mielenterveydenhäiriön ja/ tai päihteidenkäytön seurauksena vaikeuksia selviytyä arjessa 

ja/tai terveysongelmia  
• elämänkriisi (avioero. läheisen kuolema, vakava sairastuminen jne.) 
• päihde- ja toiminnallisia riippuvuuksia 

 
Yksikössä hoidetaan lieviä ja keskivaikeita mielenterveys- ja päihdehäiriöitä, vaikeat ja vaativat 
mielenterveys- ja päihdehäiriöt ohjataan erikoissairaanhoitoon. Päivystykselliset, akuutin hoidon 
tarpeessa olevat asiakkaat ohjataan lääkäripäivystykseen. 

 

Tarjottavat palvelut ovat: 

• palveluohjaus ja neuvonta 
• mielenterveys- ja päihdeavopalveluiden työntekijöiden vastaanotot (työntekijöillä mahdollisuus 

konsultoida tarvittaessa psykiatria/päihdelääkäriä) 
• avo- ja laitosvieroitushoito sekä laitoskuntoutus  
• ryhmätoiminta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 
• kotikäynnit tarpeen mukaan 
• konsultaatiot päihdeasioissa muille ammattiryhmille 

 
 

2) sosiaalihuoltolain mukaista asumisohjausta ja päivätoimintaa itsenäisesti asuville 18-64-vuotiaille 
henkilöille, jotka: 

• ovat palaamassa kotiin psykiatriselta sairaalajaksolta  
• ovat siirtymässä tehostetusta asumispalvelusta itsenäisempään asumiseen  
• ovat siirtymässä tuetusta asumispalvelusta itsenäiseen asumiseen  
• ovat riskissä joutua itsenäisestä asumisesta tuettuun/tehostettuun asumiseen  
• ovat haasteellisissa elämäntilanteissa  

• ovat muuttamassa/muuttaneet omaan asuntoon  
• ovat vailla asumisen ja elämänhallinnan osaamista 

 
Palvelu on:  
• määräaikaista, tavoitteellista ja lyhytkestoista tukea sosiaaliohjauksen keinoin  
• voimavarakeskeistä, toimintakykyä tukevaa, kannustavaa ja toimintaa  
• syrjäytymistä ehkäisevää  
• hyvinvointia tukevaa ja motivoivaa ohjausta  
• mielekkääseen tekemiseen ohjaavaa ja osallisuuteen kannustavaa  

• arjessa pärjäämistä tukevaa toimintaa esim. asunnon siisteyden ylläpitoon, pyykkihuoltoon, 
henkilökohtaisen hygienian hoitoon ja ravitsemukseen liittyvää tukemista.  



 

5 
 

• asumisen liittyvissä tuki ym. kysymyksissä ja viranomaisasioiden hoitamisessa ohjaavaa, tu-
kevaa ja kannustavaa palvelua. 

 
Ne asiakkaat, jotka eivät pärjää itsenäisessä asumisessa, ohjataan hakemaan asumispalveluita. 
 
Kaikki yksikön tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia.  

 

2.2. Toiminta-ajatus 
 
Mielenterveys- ja päihdeavopalvelut tuottavat vihtiläisille ja karkkilalaisille perusterveydenhuollon tasoisia 
mielenterveys- ja päihdepalveluita (yli 18-vuotiaille) sekä sosiaalihuoltolain mukaista päivätoimintaa ja 

kotiin vietävää asumisohjausta (18-64-vuotiaille). Omia palveluita täydennetään ostopalveluilla. 
 

2.3. Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arvot ovat: 

• Myönteisyys 
• Uudistuminen 
• Oikeudenmukaisuus 

• Vastuullisuus 
• Asiakaskeskeisyys 

 
Yksikön toimintaperiaatteena on tuottaa laadukkaita, asiakaslähtöisiä ja oikea-aikaisia mielenterveys- ja 
päihdepalveluita sekä asumisohjausta ja päivätoimintaa. Palveluiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja 
hoitaa lieviä ja keskivaikeita mielenterveysongelmia ja päihdeongelmia sekä ennaltaehkäistä asunnotto-

muutta sekä syrjäytymistä. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. 
Mikäli perustason palvelut eivät ole riittäviä, ohjataan asiakas erikoissairaanhoidon tai muiden soveltuvien 
palveluiden piriin. 
 
 
 

3. RISKINHALLINTA 
 
Toiminnan riskejä arvioidaan mm. toimipistekohtaisissa palo- ja pelastussuunnitelmissa, vaarojen ja riskien 
kartoituksissa. Haipro vaara- ja haittatapahtumien raportointijärjestelmä on yksikössä käytössä asiakas- 
ja työturvallisuusilmoituksissa. Asiakaspalautteet, muistutukset sekä itse havaitut epäkohdat välitetään 
lähiesimiehelle. Työsuojelu on lakisääteistä ja siihen liittyy ennaltaehkäisy olennaisesti. Organisaatiossa on 

käytössä varhaisen puuttumisen malli, työpaikkaväkivallan hallinnan opas ja päihdeohjelma sekä toimin-
taohje epäasiallisen kohtelun käsittelyyn, jotka löytyvät intrasta. 
 
Tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman vaikuttavuus konkretisoituu riittävän tiedottami-
sen kautta. Sen vuoksi tiedottamisesta huolehditaan mm. toimintaohjeilla, työpaikkakokouksissa, henki-
löstötiedotteissa, palveluyksiköihin lähetettävillä tiedotuskirjeillä, Karviaisen intrassa, kehityskeskuste-
luissa ja henkilöstölle järjestettävissä palvelulinjapäivissä. Aktiivisuus ja vastuullisuus tasa-arvon edistä-

misessä on välttämätöntä; tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on jokaista työntekijää koskeva 
velvoite. Jokaisella työntekijällä on oikeus saada tietoa työtänsä koskevista ohjeista ja säännöistä. Jokai-
sella työntekijällä itsellään on myös velvollisuus hankkia tietoa. Päävastuu ohjeiden tiedoksi saattamisella 

on esimiehellä ja henkilöstöhallinnolla. Tietoa jaetaan työpaikkakokouksissa sekä erilaisissa koulutustilai-
suuksissa sekä Karviaisen intran ja sähköpostin välityksellä. Tiedottamisen toteutumista seurataan tulevien 
palautteiden avulla sekä joka toinen vuosi työhyvinvointikyselyllä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-suunni-
telma 2017–2020 löytyy Karviaisen intrasta. 

 
Uuden työntekijän perehtyminen työturvallisuuteen on tärkeä osa-alue. Perehdytysvastuu on yksikön esi-
miehillä. Kaikki työntekijät osallistuvat oman työn ohella perehdytykseen.  
Yksikön esimies vastaa yhdessä työsuojelun kanssa, että yksikön riskien ja vaarojen arviointi on ajan ta-
salla ja päivitetty vuosittain. Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti kahden vuoden välein tai aina tarvit-
taessa. Arviointia tehdään yhteistyössä sekä työnantajan että henkilöstön edustajien kanssa. Riskien 
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arviointilomakkeelle on koottu työpaikalla olemassa olevat riskit sekä toimenpiteet niiden välttämiseksi. 
Kartoitus toimii myös toimenpideohjelmana seuranta-aikatauluineen.  

 
Yksikössä tapahtuneista vaaratilanteista sekä ”läheltä piti” -tilanteista tehdään aina kirjallinen ilmoitus 
heti tilanteen tapahduttua intrasta löytyvään HaiPro - ohjelmaan (työntekijä tekee ilmoituksen) sekä hen-
kilöstölle tapahtuneista vaaratilanteista lisäksi vakuutusyhtiöön (esimies tekee vakuutusyhtiölle ilmoituk-
sen), mistä tallennettu ilmoitus lähtee automaattisesti työsuojelupäällikölle sekä työsuojeluvaltuutetulle.  
Rekisteröidyt tapahtumat ja riskit tunnistetaan ja analysoidaan työyksikkötasolla työpaikkakokouksissa. 
 

Organisaatio järjestää henkilöstölle ensiapukoulutuksia ja alkusammutusharjoituksia. Yksikölle on tehty 
oma lääkehoitosuunnitelma, jota päivitetään vähintään vuoden välein, tarvittaessa useammin. 
 
Tietosuojariskien hallitsemiseksi henkilöstön on suoritettava tietoturvakurssi. Lisäksi jokainen käy Potilas-
turvaa taidolla verkkokoulutuksen. 
 

Yksikössä on vartiointipalvelun kanssa tehty sopimus ennalta sovituista vartiointikäynneistä, ja lisäksi 

henkilöstöllä on osittain käytössään henkilöhälytinjärjestelmät, joista hälytys ohjautuu vartiointipalve-
luun. Lisäksi henkilöstöllä on 112-sovellus puhelimissaan asennettuna. Majatuvan toimipisteessä ryhmien 
aikana on mahdollista käyttää yksikön henkilöhälyttimiä. Tarvittaessa henkilöstö voi tilata lisäkäyntejä 
vartiointipalvelulta ennaltaehkäisevästi. 
 
 

3.1. Riskien tunnistaminen 
 

Uhka-, vaara- ja läheltä piti- tapahtumista työntekijä tekee ilmoituksen HaiPro- järjestelmään, joka löytyy 
intrasta. Epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit välitetään lähiesimiehelle mahdollisimman pian. Esimies käy 
läpi työyksikkönsä ilmoitukset ja ne käsitellään säännöllisesti työpaikkakokouksissa tai yksilökohtaisesti, 
tarvittaessa voidaan kutsua käsittelyyn työterveydenhuollon edustus tai muita asiantuntijoita. 
 
Epäasiallisen kohtelun, häirinnän, syrjinnän ja työsyrjinnän ehkäisemiseksi sekä poistamiseksi työpaikoilta 
toimitaan epäasiallisen käyttäytymisen käsittelyohjeen mukaan, ohje löytyy intrasta. Organisaatiossa on 

myös toimintaohje työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja kohtaamisen hallintaan. Toimintaohjeet käydään läpi 
uusien henkilöiden perehdytyksessä ja niitä kerrataan tiimipalavereissa. 

3.2. Riskien käsitteleminen 
 

Läheltä piti -tilanteet ja haittatapahtumat tuodaan ilmi lähiesimiehelle välittömästi ja tilanteen mukaan 
niitä käsitellään työyhteisössä heti tapahtuman jälkeen. Lisäksi ilmoitus haitta- ja vaaratapahtumista teh-
dään Haipro -ohjelmaan, johon ne dokumentoidaan ja esimies käsittelee työyhteisön tiimipalaverissa il-
moitukset ja niihin liittyvät toimenpiteet. 

3.3. Korjaavat toimenpiteet 
 

Edellä mainitut tilanteet käydään läpi työryhmän, esimiehen ja mahdollisesti tarvittavien ulkopuolisten ta-
hojen (esim. työsuojelu) kesken. Työryhmän pohdinnan pohjalta tehdään mahdolliset tarvittavat muutok-
set, miten pyritään ennaltaehkäisemään tällaisia tapahtumia ja miten toimintaa kehitetään, jotta riskit 
minimoidaan vastaisuudessa. Toimintatapoja ja – ohjeistuksia muutetaan tarvittaessa. Ohjeistuksen muut-
taminen on yksikön esimiehen vastuulla. 

 

3.4. Muutoksista tiedottaminen 
 
Esimies tiedottaa yhteisissä tiimipalavereissa mahdollisista muutoksista työskentelyssä ja tarvittaessa tie-

dottaa myös muita yhteistyötahoja muutoksista. 
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4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

4.1. Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
Omavalvontasuunnitelman laatimiseen on osallistunut kaikki yksikön työntekijät ja sitä tarkistetaan yh-
dessä esimiesten ja henkilöstön kanssa vuosittain yhteisissä palavereissa tai tarpeen mukaan aiemmin. 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaa yksikön esimies, p. 09 4258 2224.  
 

4.2. Omavalvontasuunnitelman seuranta 
 
Omavalvontasuunnitelman päivittäminen tapahtuu kalenteroimalla se vuosittain esimiesten kalentereihin. 
Mikäli tarve syntyy aiemmin, päivitetään suunnitelma yhdessä henkilökunnan kanssa ja omavalvonnasta 
vastaava henkilö huolehtii päivityksen muutokset myös yksikössä esillä oleviin suunnitelmiin. 

4.3. Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
Avopalveluiden omavalvontasuunnitelma löytyy Karviaisen www-sivuilta kohdasta mielenterveys- ja päih-

depalvelut: www.karviainen.fi. Suunnitelma löytyy lisäksi jokaisen toimipisteen odotustilasta kansiosta ja 
Karviaisen intrasta. 
 

5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

 

5.1. Palvelutarpeen arviointi 
 

Asiakkaiden toimintakykyä sekä hoidon- ja palvelun tarvetta arvioidaan asiakkaita haastattelemalla puhe-
limitse ja vuorovaikutuksessa heidän kanssaan toimiessa yksilövastaanotoilla, ryhmätilanteissa tai koti-
käynneillä.  Moniammatillisten työryhmien avulla asiakkaan tilanteesta saadaan kokonaiskuvaa.  Lisäksi 

mikäli henkilöstön tietoon tulee henkilö, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänet ohjataan sosiaali-
huoltoon tai henkilön luvalla otetaan yhteyttä sosiaaliviranomaiseen. Tarvittaessa tehdään sosiaalihuolto-
lain 35§:n mukainen ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Alaikäisten kohdalla toimitaan 
kuten lastensuojelulaki määrittää. 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelupuhelimessa asiakkaiden hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan 
asiakasta haastattelemalla strukturoidun alkukartoituslomakkeen ja kiireellisyyskriteerien avulla. Puhelui-

den määrää ja Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotoilla sekä päihdepalveluissa asiakkaiden hoidon tar-
vetta arvioidaan myös erilaisin mittarein, jotka on yhdessä työryhmän kanssa määritelty. 
 
Asumisohjauksen asiakkaiden toimintakykyä arvioidaan tarvittaessa yksilöllisesti toimintakykymittari 
TUVA©:n avulla. Mittarin avulla asiakkaan sosiaalista, fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista toimintakykyä 
arvioidaan laajasti asumisessa ja arjen hallinnassa. Myös asiakas tekee mittarin avulla itsearviointia omasta 

toimintakyvystään säännöllisesti. Toimintakyvyn arvioinnin pohjalta laaditaan asiakkaan henkilökohtainen 
kuntoutus- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti 
yksilöllisen tarpeen mukaan. 
 

Läheis- ja omaisverkosto kartoitetaan palveluihin tultaessa. Asiakas itse määrittelee, keitä läheisiä pyyde-
tään mukaan asiakkaan palavereihin. Lähtökohtaisesti asiakas toimii itse yhteyshenkilönä läheisverkos-
toonsa ja häntä tuetaan siinä. Tarvittaessa ja asiakkaan luvalla läheisten henkilöiden nimet ja yhteystiedot 

kirjataan asiakkaan hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan. 
 

5.2. Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
 
Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään joko hoito-/palvelu- ja kuntoutussuunnitelma, mikä kirjataan poti-
las- tai asiakastietojärjestelmään. Päihdepalveluissa ja asumisohjauksessa asiakkaille tehdään palvelu- 
ja kuntoutussuunnitelma, jonka perustana on palvelutarpeen arviointi.  Psykiatristen sairaanhoitajien 

http://www.karviainen.fi/
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vastaanotoilla ja päihdehoidossa (terveydenhuoltolain mukaisessa mielenterveys- ja päihdetyössä) asi-
akkaan kanssa tehdään yhteistyössä lääkärin kanssa hoitosuunnitelma, johon kirjataan hoidon tavoit-

teet ja määritellään hoidon sisältö.  
 
Asiakkaan lääketieteellisestä hoidosta päättää aina lääkäri.  
 

5.3. Asiakkaan kohtelu 

 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 

Asiakas osallistuu aina oman hoito-/ kuntoutus- ja palvelusuunnitelman tekemiseen. Asiakkaita tuetaan 
itsenäiseen elämään ja osallistumaan itseä koskevaan päätöksentekoon ja ottamaan vastuuta omasta elä-
mästään. Päihdepalveluissa asiakkaita kannustetaan osallistumaan esimerkiksi päihde-SAS:iin, joka on 
päihdekuntoutuksen tarpeen arviointiin perustettu työryhmä.  

 

 Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytän-

nöt 
 

Yksikössä ei käytetä rajoittamistoimenpiteitä. 

 Asiakkaan asiallinen kohtelu 
 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta (4 §:n mukaan) asiakkaalla on oikeus hyvään koh-
teluun. Asiakkaan ollessa tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimin-
tayksikön vastuuhenkilöille /tai johtavalle viranhaltijalle. 
 
Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 10§:n mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään 
kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollosta vastaavalle johta-
jalle. Yksikössä toteutetaan sekä sosiaalihuoltolain että terveydenhuoltolain alaista toimintaa.  

 

Asiakkaita tulee aina ensisijaisesti ohjata selvittämään heidän asiaansa hoitaneiden henkilöiden tai esi-
miesten kanssa heti, kun ongelma ilmenee.  Asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus tehdä muistutus ja hen-
kilökunnan tehtävä on neuvoa asiakasta muistutuksen tekemisessä. 
 
Uhka-, vaara- ja läheltä piti – tapahtumista koskien asiakasta/potilasturvallisuutta työntekijä tekee ilmoi-

tuksen HaiPro järjestelmään. Asiasta tiedotetaan asiakasta tai hänen läheistään. Asiakaspalautteet, muis-
tutukset sekä itse havaitut epäkohdat välitetään lähiesimiehelle mahdollisimman pian. Yksikön esimies 
käy läpi työyksikkönsä asiakaspalautteet ja ne käsitellään tarvittaessa tiimissä. Muistutukset ohjataan 
työikäisten terveyspalvelupäällikölle käsiteltäväksi. 
 
Työyksikössä on käytössä epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuva toimintamalli ja kaikista epäkohdista 
tai epäasiallisesta käyttäytymisestä tehdään ilmoitus esimiehelle. 

 
Muistutuksen asianmukainen käsittely on osa palvelujen hyvää laatua ja laadun kehittämistä. 

 

5.4. Asiakkaan osallisuus 

 Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja 

omavalvonnan kehittämiseen 
 

Palautteen kerääminen 

Karviaisessa on terveyspalvelukeskuksessa käytössä kiertävästi eri yksiköissä asiakaspalautetta varten 
happy or not –laitteet, joiden tuloksia seurataan yksikön tiimipalavereissa viikoittain. Laite on useamman 

kuukauden aina yhdellä yksiköllä. Ryhmätoiminnoissa kävijöiltä kysytään säännöllisesti toiveita ryhmien 
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toiminnan kehittämiseen. Yksilöohjauksessa ja -keskusteluissa kannustetaan asiakasta kertomaan toiveis-
taan ja tarpeistaan. Asiakastyytyväisyyskyselyjä toteutetaan tarpeen mukaan, vähintään joka toinen vuosi. 

Viimeisin koko yksikön asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin alkuvuodesta 2019. 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

Tiimipalavereissa happy-or-not -laitteiden palaute käydään läpi viikoittain, ja sen avulla seurataan asiakas-
tyytyväisyyttä yleisellä tasolla ja mikäli siellä on jotain yllättävää muutosta, pyritään pohtimaan tiiminä, 
mistä voisi johtua ja voiko asialle tehdä jotain. Varsinaisesti happy-or-not -laitteen tuottaman tiedon avulla 
toimintaa ei pystytä suoraan kehittämään, mutta sen avulla arvioidaan, mikä asiakastyytyväisyys on ja 

tarvittaessa voidaan esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyllä pyrkiä selvittämään tarkemmin, mitä olisi 
syytä toiminnassa kehittää asiakasnäkökulmaa ajatellen.  
 
Palautteen käsittelystä on Karviaisessa kuvattu toimintaprosessi, joka on laaturyhmässä tehty.  
 

Asiakkailta saatava palaute esimerkiksi ryhmätoimintojen suhteen otetaan ryhmätoimintaa suunnitellessa 
esiin. Ryhmätoiminnan tilaa käsitellään tiimipalavereissa aina tarpeen mukaan. Palautteen ottaa se henkilö 

esille, kenelle palaute on asiakkaalta tullut. Yksilötasolla palautetta kerätään säännöllisesti jokaisen asiak-
kaan kanssa, kun arvioidaan, onko hänen saama hoito/palvelu vastannut odotuksia. Tämän tarkoituksena 
on auttaa työntekijää toimimaan yhdessä asiakkaan kanssa kohti tavoitteellista hoitoa/kuntoutusta. Asia-
kastyytyväisyyskyselyistä saatava palaute käsitellään tiimissä ja sieltä tulevat kehittämisehdotukset käy-
dään läpi ja arvioidaan tiimissä.  

 

5.5. Asiakkaan oikeusturva 
 

 
Muistutuksen vastaanottaja 

Työikäisten terveyspalvelupäällikkö 
09 4258 2211 
PL 114 
03101 Nummela 

puh. 09 4258 2092 

etunimi.sukunimi(a)karviainen.fi 
 
Potilasasiamies  
 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja 
siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ih-
misarvoaan, vakaumustaan ja/tai yksityisyyttään loukata. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja 

itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa. 
 
Potilasasiamiehen tehtävänä on 

• neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa  

• ohjata ja avustaa potilasta muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä  

• tiedottaa potilaan oikeuksista  

• toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi  

• seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella. 
 

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii potilaiden oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen 
tehtävä on ensisijaisesti neuvoa-antava. Potilasasiamies ei tee päätöksiä, ei myönnä etuuksia eikä toimi 
potilaan juridisena edustajana. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. 
Karviaisen alueen potilasasiamiehenä toimii Paula Laiho.  
Soittoaika maanantaisin klo 12.00-16.00, puh. (09) 4258 3246. 

Tapaamiset sovittuna. 
  
Postiosoite: PTKY Karviainen, PL 114, 03101 Nummela. 
 
 

http://www.karviainen.fi/lomakkeet
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Sosiaaliasiamies  
Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, joka 

tuli voimaan 1.1.2001. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oi-
keusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakas-
lähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaali-
huoltoon ja hyvään kohteluun. 
Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuol-
lossa. 
 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on 
 

• neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
• avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 
• tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
• toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 

• seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain 

kunnanhallitukselle 
 

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen teh-
tävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toi-
mia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmallisissa tilanteissa.  
 

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu kansaneläkelaitoksen, työvoimatoimiston, terveyden-
huollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut. 
 
Sosiaaliasiamies on sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito – Socialkompetens palveluksessa. Palvelu on 
asiakkaille maksutonta. Sosiaaliasiamies palvelee seuraavien kuntien asiakkaita: Hyvinkää, Karkkila, 
Lohja, Mäntsälä, Pornainen, Siuntio, Vihti. 
 

Sosiaaliasiamies 
 
Clarissa Peura 
     

Yhteystiedot 
 
Yhteydenotto sosiaaliasiamieheen puhelimitse  0400 277 087. 

 
Tavoitettavissa puhelimitse seuraavasti: 
ma 12-15 
ti, ke, to 9-12 
 
Myös sähköisesti voi jättää yhteydenottopyynnön  . 

 
Sosiaaliasiamiehellä on käytössään myös Suomi.fi-palvelu tietoturvallista viestintää 
varten. 
 
Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa. 
 
Postiosoite: Sosiaalitaito, Sibeliuksenkatu 6 A 2, 04400 Järvenpää 

 

Lisätietoja: www.sosiaalitaito.fi 
 
 

5.6. Potilasvahinkoepäilyt  
 
Potilasvahingot kirjataan HaiPro:hon sekä tarvittaessa vakuutusyhtiöön ilmoitus ja potilastietoihin tieten-
kin. Potilasta ohjeistetaan tekemään ilmoitus Potilasvahinkokeskukseen (www.pvk.fi). Potilaat voivat olla 

yhteydessä niin halutessaan potilasasiamieheen, joka ohjaa mm. potilasvahinkoilmoituksen täytössä. 

http://www.pvk.fi/
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6. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA  

6.1. Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta 
 

Hoito- ja asiakassuunnitelmissa kirjattuja asiakkaiden tavoitteita seurataan väliarviointien avulla: kaikki 

suunnitelmat tarkistetaan ja arvioidaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Kaikkien asiakkaiden kanssa käydään 
loppuarviointi. Riippuen siitä, minkä palvelun piirissä asiakas on, suunnitelmissa painottuu eri tavalla eri 
toimintakyvyn osa-alueet, mutta lähtökohtana on mielenterveys- ja päihdepalveluissa, että asiakkaan fyy-
sinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky arvioidaan ja asiakas nähdään kokonaisuu-
tena. Toimintakykyä arvioidaan kuitenkin aina suhteessa sitä palvelua ajatellen, jossa asiakas on ja niitä 
tavoitteita ajatellen, joita kohti työskennellään. Esimerkiksi asumisohjauksessa pyritään arvioimaan toi-
mintakykyä laajasti painottaen itsenäisen asumisen kannalta olennaisia taitoja ja kykyjä, kun taas psyki-

atrisen sairaanhoitajan vastaanotolla on keskiössä psyykkinen toimintakyky, johon linkittyy vahvasti muut-
kin toimintakyvyn osa-alueet, joita ei voi olla huomioimatta työssä. 
 
Yksikössä on yhdessä määritelty työssä käytettävät mittarit eri palveluissa.  

6.2. Ravitsemus 
 

Asiakkaiden ravitsemustilaa seurataan havainnoimalla ja haastattelemalla asiakasta ja verkostoa. Tarvit-
taessa asiakas ohjataan terveyspalveluihin. Asiakaskunnassa korostuu ravitsemuksen merkitys ja yhteis-
työssä korostuu ravitsemusterapeutin tärkeys. 

 
Asumisohjauksessa yksi arvioinnin osa-alue on se, miten hyvin asiakas kykenee turvaamaan riittävän ra-
vinnon saannin, ajatellen itsenäistä asumista. Osana palvelutarpeen arviointia käydään läpi, miten asia-
kas pystyy huolehtimaan ravinnon saannista: osaako tehdä itse ruokaa, tuleeko asiakkaan syötyä päi-
vällä kuinka usein tai osaako asiakas ostaa kaupasta tarvittavat ruoka-aineet? Mikäli huomataan, että 
asiakkaalla syöminen huonoa tai epäsäännöllistä, pyritään ohjauksen kautta vaikuttamaan tilanteeseen.  

 

6.3. Hygieniakäytännöt 
 
Psykiatristen sairaanhoitajien ja päihdepalvelujen vastaanotoilla ei käsitellä, valmisteta eikä tarjoilla elin-
tarvikkeita.  
 
Asumisohjausasiakkaiden kanssa valmistetaan yhdessä ruokaa heidän kotona tai päivätoiminnassa. Kaikilla 
ruokaa käsittelevillä ja valmistavilla työntekijöillä on hygieniapassi. Myös asiakkaita ohjataan keittiöhygie-
niassa. 

 
Siivouspalvelut tuotetaan eri toimipisteisiin useamman eri palveluntuottajan avulla. Terveydenhuollon jät-
teet säilytetään, kuljetetaan ja käsitellään Karviaisen yhteisten toimintaohjeiden mukaisesti.  
Asumisohjauksessa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa arvioidaan asiakkaan kykyä huolehtia itsestään 
ja asuinympäristöstään. Henkilökohtaisen hygienian osalta annetaan ohjausta ja neuvontaa asiakkaille. 
 

 

6.4. Terveyden- ja sairaanhoito 
 

Kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon ja suun terveydenhoidon osalta noudatetaan Karviaisen yhteistä 
ohjeistusta ja asiakkaita ohjataan toimimaan sen mukaisesti ja käyttämään Karviaisen terveydenhuollon 
palveluita. Seuranta ja terveyden edistäminen kuuluu kaikkien hoitotyötä tekevien perustehtävään. 

6.5. Lääkehoito 
 



 

12 
 

Johtava ylilääkäri vastaa lääkehoidon kokonaisuudesta Karviaisessa ja lääkehoitosuunnitelmasta. Vastuun-
jako on kirjattu lääkehoitosuunnitelmaan. Yksikössä toimitaan yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaan. 

Lääkehoitosuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.  
 

6.6. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 
 

Asiakaskirjaukset psykiatristen sairaanhoitajien ja päihdepalvelujen vastaanotoilla sekä palveluohjauk-
sessa tehdään terveydenhuollon potilastietojärjestelmä Pegasokseen. Asumisohjausasiakkaiden kirjauk-
set tehdään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään Pro Consonaan. Tiedonsiirtämiseen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon muiden toimijoiden kanssa tarvitaan asiakkaan kirjallinen suostumus, ellei ole kyseessä 

lain määrittelemä tilanne, jossa suostumusta ei tarvita. Verkostoyhteistyötä tehdään aina kun se on tar-
peen ja sillä tavoin tietoa saadaan myös asiakkaan kokonaistilanteesta.  
 

Ostopalveluita käytetään tarpeen mukaan täydentämään omia palveluita. Ostopalveluita käytetään työ-
ikäisten asumispalveluissa ja päihdehuollossa. 

 

7. ASIAKASTURVALLISUUS 

7.1. Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimi-
joiden kanssa 

 
Palo- ja pelastusviranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä.  
 

Asiakasturvallisuuden osalta tarvittaessa ohjeistetaan ja tehdään ilmoitus maistraatille, mikäli havaitaan, 
että asiakas on edunvalvonnan tarpeessa. Myös lastensuojeluilmoituksia ja pyyntöjä lastensuojelutarpeen 
arvioimiseksi tehdään lastensuojelulain mukaisesti.  Sosiaalihuoltolain mukaan aikuissosiaalityöhön teh-
dään huoli-ilmoitus, mikäli tavataan asiakas, joka on kykenemätön huolehtimaan itsestään ja olisi sosiaa-
lihuollon palveluiden tarpeessa. 
 

Laiterekisteri.  

7.2. Henkilöstö 
 

 Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä 

sijaisten käytön periaatteet 
 

Avopalveluissa työskentelee lähiesimies mukaan lukien yhteensä 14 henkilöä. Vihdissä Nummenjuohun 
toimipisteessä työskentelee: 
Lähiesimies, päihdesairaanhoitaja, päihdetyöntekijää, palveluohjaaja, 2 asumisohjaajaa sekä kolme psy-
kiatrista sairaanhoitajaa.  
 
Karkkilassa kaupungintalolla työskentelee kaksi asumisohjaajaa ja soteasemalla päihdesairaanhoitaja, 

palveluohjaaja sekä psykiatrinen ssairaanhoitaja. Työntekijät ovat koulutukseltaan lähihoitajia, sairaan-
hoitajia tai sosionomeja, joilla on mielenterveys- ja päihdetyön syventävät opinnot suoritettuna. 
 

Äkillisissä lyhytaikaisissa poissaolotilanteissa sijaisia ei ole käytössä, mikä tekee palvelusta haavoittu-
vaista. Psykiatristen sairaanhoitajien ja päihdepalvelujen vastaanotot ovat olleet kysyttyjä ja ajoittain re-
surssi on riittämätöntä. 
 

 Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 

Karviaisessa on käytössä henkilöstöopas, jonka mukaan henkilöstön rekrytoinnissa toimitaan. Henkilös-
tön osaamiseen kiinnitetään rekrytointitilanteessa erityistä huomiota jo hakuilmoituksessa. Yksikön hen-

kilökunta ei työskentele alaikäisten kanssa, joten rikosrekisteriotetta ei heiltä vaadita.  
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 Henkilöstön perehdyttäminen ja täydennyskoulutus 
 

Karvaisessa ollaan kehittämässä koko organisaation perehdytyskäytäntöjä. Tämän vuoksi myös yksikön 
oma perehdytysmateriaali päivitetään ja tavoitteen on saada vuoden 2019 aikana yksikön perehdytysma-
teriaali kuntoon. Perehdytysmateriaali tullaan viemään yksikön verkkokansioon, josta se on kaikkien saa-
tavilla ja jossa sitä on sähköisessä muodossa helpompi muokata tarpeen mukaan. 
 

Yksikön esimiehillä on perehdytysvastuu ja kaikki työntekijät osallistuvat perehdytykseen.  
 

 

Opiskelijakäytäntö ja kysely  
Laurean opiskelijat antavat palautteen Cles -laatukyselyyn, johon oppilaitokset ohjaavat.  Karviaisella on 
käytössä myös oma opiskelijakysely, joka löytyy henkilöstöoppaasta. 

 

7.3. Toimitilat  
 

Toimitiloja on kolmessa eri toimipisteessä:  
 
Vihdissä osoitteessa Nummenjuohu 2, jossa työskentelevät Vihdin avopalveluiden työntekijät: 2 asumis-
ohjaajaa, 3 psykiatrista sairaanhoitajaa (joista yksi on ylikunnallinen), palveluohjaaja sekä päihdepalve-
luiden sairaanhoitaja sekä päihdetyöntekijä. Majatuvankujalla kokoontuu myös avopalveluiden ryhmiä. 

Tilat ovat Majatuvan tukiasumisyksikön yhteistiloja, ja tiloja käytettäessä siellä ei ole muita asiakkaita. 
 
Karkkila: Karkkilan sote -asemalla osoitteessa Huhdintie 10-12:ssa työskentelevät  psykiatrinen sairaan-
hoitaja päihdepalveluiden sairaanhoitaja sekä palveluohjaaja. Sote -asemalla käytössä on Akseli itseil-
moittautumisjärjestelmä. Karkkilan kaupungin tiloissa osoitteessa Valtatie 2 työskentelee kaksi asumisoh-
jaajaa. 
 

Siivous tiloissa on järjestetty ostopalveluna Majatuvankujan toimipisteissä. Karkkilan sote -aseman tilojen 
siivouksesta huolehtii laitospalvelut ja Karkkilan kaupungintalolla siivouksesta huolehtii Karkkilan kau-
punki. Vihdin Nummenjuohun siivouksesta vastaa Vihdin tilapalvelut. 

 

7.4. Teknologiset ratkaisut 
 

TUVA-toimintakykymittari on käytössä asumisohjauksessa. Itseilmoitauttuminen on käytössä Karkkilan 
soteasemalla. Hälytysjärjestelmän testaus Nummenjuohussa, Majatuvankujalla sekä Karkkilan sotease-
malla suoritetaan kerran kuukaudessa. Hälytys menee suoraan vartiointiliikkeeseen. Lisäksi yksikössä on 

sovittu käytäntönä, että kun työpäivä päättyy kotikäyntiin, siitä ilmoitetaan aina lähiesimiehelle. Majatu-
vankujan tukiasumisyksikössä on tallentava kameravalvonta käytävillä ja pääsisäänkäynnin edessä ulko-
ovilla. Kameravalvonnasta ilmoitetaan kameravalvonnan merkeillä ja ainoastaan esimies voi perustellusta 
syystä valvontanauhoja katsella. 
 

 

7.5. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 

 

Yksikössä on käytössä alkometri ja verenpainemittari. Kalibrointi tehdään Karviaisen yhteisen käytännön 
mukaan ja tiedot laitteista löytyvät Karviaisen laiterekisteristä. 

 
 

8. ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY 
 

 
Karviaisen potilasasiakirjojen tietosuojaohje on saatavilla Karviaisen www-sivuilla kohdassa  

 
Tietosuoja 
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Tietosuoja on henkilötietojen suojaa. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilön yksityisyyden ja luottamuksen 
turvaamista.  

Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen aina, kun henkilötietoja käsi-
tellään.  
 
Me Karviaisessa tahdomme ja lupaamme käsitellä henkilötietoja säädöstenmukaisesti ja rekisteröityjen 
oikeuksia kunnioittaen.  
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan ku-
vaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä 

taloudessa eläviä koskeviksi. 
 
25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä uuden tietosuoja-
lain voimaantuloon saakka henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö. EU:n yleisen tietosuoja-ase-
tuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda lä-
pinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn. Nyt voimaan tullut muutos ei lisää merkittävästi sääntelyn mää-

rää sosiaali- ja terveydenhuollolle, koska tällä toimialalla on jo ennestään ollut kattava tietosuojasään-

tely. 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei myöskään edellytä aikaisemman kaltaisen rekisteri- ja tietosuojaselos-
teen laatimista. Asetuksen mukaan rekisteröityjä täytyy kuitenkin informoida ymmärrettävässä ja tiiviissä 
muodossa henkilötietojen käsittelystä. Vanhat rekisteri- ja tietosuojaselosteet tullaankin korvaamaan in-
formointiasiakirjoilla. 

 
Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, miten hänen henkilötietojaan käsitellään Karviaisessa. Tämä mahdol-
lisuus tietojen tarkastamiseen on ollut olemassa jo ennen tietosuoja-asetusta eli tässä suhteessa mikään 
ei oikeastaan muutu. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti al-
lekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Henkilöllisyys tarkistetaan tarkas-
tuspyynnön esittämisen yhteydessä / tietoja luovutettaessa. Puhelimitse tai sähköpostilla tulleita tarkas-
tupyyntöjä emme voi käsitellä. 

 
Karviaisen tietosuojavastaava on Katariina Lahti p. (09) 4258 2531 

 

9. YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

Yksikön perehdytyssuunnitelma on päivittämisen tarpeessa, ja se päivitetään vuoden 2019 aikana. Riskien 
arvioinnissa ja kartoituksen yhteydessä on laadittu oma aikataulu. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden 

toimintasuunnitelma on tavoitteena saada valmiiksi vuonna 2019.  
 

10. OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 
 

 
Omavalvontasuunnitelmasta vastaava on työikäisten terveyspalvelupäällikkö. Yksikön esimies päivit-
tää suunnitelmaa aina kun muutoksia toimintaohjeisiin tehdään. Omavalvontasuunnitelma päivitetään 

vähintään kerran vuodessa ja sitä käsitellään koko työyhteisön kanssa. 
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