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LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 

Lomake on laadittu Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti, joka tuli voimaan 

1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet.  

 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi Perusturvakuntayhtymä Karviainen                     Y-tunnus  2187280-1  

Kunnan nimi   Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta  

Kuntayhtymän nimi   Perusturvakuntayhtymä Karviainen   

Sote-alueen nimi Länsi-Uudenmaan Sote    

   

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Sosiaalipalvelukeskus/Kotihoito 2    

Katuosoite Kirkkojärventie 3     

  

Postinumero 03400   Postitoimipaikka Vihti   

Sijaintikunta yhteystietoineen Vihti     

             

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

 Säännöllisen kotihoidon palvelut Karviaisen alueen asukkaille  

      

Esimies Liisa Sainio      

Puhelin 0505726395    sähköposti  liisa.sainio@karviainen.fi    

 

 

 

 

 

  

https://www.valvira.fi/-/maarays-1-2014-yksityisten-sosiaalipalvelujen-ja-julkisten-vanhuspalveluiden-omavalvontasuunnitelmasta
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Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ostopalvelujen tuottajat Addsecure turvapalvelu, Menumat, Karviaisen hyväksymät yksi-

tyiset palveluntuottajat, Evondos, Axitare, Kuntien Tiera   

   

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen 

palvelujen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

Karviaisen laatupäällikkö selvittää alihankintaa tuottavien yritysten kelpoisuuden ja val-

voo, että ne toimivat sopimusten mukaisesti    

    

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

x Kyllä  

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen visio on olla Suomen paras ja kustannustehokkain so-

siaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottaja.    

Kuntayhtymämme perustehtävä eli missio on “Tukena elämässä”. Tukena elämässä tar-

koittaa, että Karviainen on kuntalaisten ja henkilöstön tukena eri elämän vaiheissa. Mis-

sion keskiössä on alueemme kuntalaisten hyvinvointi ja toimintakyky, näemme ihmiset 

aktiivisina toimijoina omassa elämässään. Karviaisen tehtävänä on valmentavalla ot-

teella tukea ja auttaa ihmisiä löytämään ja saavuttamaan oman toimintakykynsä mak-

simi. 

 

Yksikön toiminta-ajatus 

Kotihoidon tavoitteena on tukea ja auttaa asiakkaita selviytymään omassa kodissaan elä-

mänkaaren eri vaiheissa kuntouttavan hoitotyön avulla. Kotihoito muodostuu kotipalve-

lusta, kotisairaanhoidosta ja tukipalveluista.  

Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan kannustamista/tukemista suoriutumaan tavanomai-

sista elämään kuuluvista päivittäisistä tehtävistä ja toiminnoista asiakkaan voimavarat 

hyödyntäen. Kotihoidon henkilöstö suunnittelee yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä 

kanssa tukevia/auttavia toimenpiteitä, millä tuetaan kotona pärjäämistä. Kotihoito aut-

taa asiakasta niissä toiminnoissa, missä asiakkaan omat voimavarat eivät riitä. Kotihoitoa 

toteutetaan moniammatillisena tiimityönä, jossa vastataan asiakkaan hoidon tarpeisiin 

vastuuhoitajamallilla. Kotihoito 2 on yhteensä 4 sairaanhoitajaa ja 18 lähihoitajaa. 
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Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat oman organisaation yksiköt esim. keskitetty kuntou-

tusyksikkö, ikäihmisten sosiaalipalveluyksikkö, vuodeosasto, vammaispalvelu, yksityiset 

palveluntuottajat, omaiset ja vapaaehtoistyöntekijät.  

Kotihoidon toimintaa ohjaavat; Perustuslaki, Sosiaalihuoltolaki, Hallintolaki, Itsemäärää-

misoikeuslaki, Julkisuuslaki, Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki, Vanhuspalvelulaki, Ter-

veydenhuoltolaki, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, Laki sosiaali – ja terveydenhuol-

lon asiakasasiakirjoista, Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueel-

lisesta yhteistyöstä. 

Kotihoidon palveluita annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, 

vamman tai muun vastaavan syyn perusteella. Palvelut kohdistetaan pääsääntöisesti van-

huksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille. Kotihoidon palvelut voivat olla tilapäisiä tai 

säännöllisiä. Palvelun antaminen perustuu kattavaan toimintakyvyn ja avun tarpeen arvi-

ointiin, jossa huomiota kiinnitetään asiakkaan fyysiseen arjen toimintakykyyn, psykososi-

aaliseen hyvinvointiin ja asuinympäristön toimintakyvylle asettamiin esteisiin ja turvalli-

suuteen. 

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Karviaisen arvot  

Asiakaskeskeisyys  

• asiakkaan osallisuus  

• asiakkaan yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen  

• prosessien kehittäminen asiakkaan tarpeista lähtien 

- hoiva ja hoitotyön suunnittelussa sekä kuntoutuksessa tuetaan asiakkaan osalli-
suutta ja vastuunottoa.  Asiakkaan puolesta ei tehdä vaan ohjataan, opastetaan 
ja tuetaan. Asiakas otetaan mukaan suunnittelemaan hoitoaan ja palvelujaan.  
Kaikilla asiakkailla on ajantasainen hoito- tai palvelusuunnitelma. Huomioidaan 
asiakkaan yksilöllisyys, ainutlaatuisuus ja vuorovaikutuksellinen kohtaaminen. 
Jokaisella asiakkaalla on yksilöllinen hoidon tarve.  

 

Myönteisyys  

• toimivat yhteistyösuhteet sidosryhmien kanssa  

• ystävällinen/asiallinen palvelu  

• arvostetaan omaa ja toisten tekemää työtä 

• työtyytyväisyys näkyy myönteisenä asenteena auttamisen erilaisissa elämäntilan-
teissa, jolloin asiakas kokee saamansa hoidon ja hoivan sekä vuorovaikutuksen 
myönteisenä 

 

Uudistuminen  

• ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen ja lisääminen  

• innovatiivisuuden arvostaminen  
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• tietojärjestelmien ja tekniikan hyödyntäminen  

• alan kehityksen seuraaminen ja siinä mukana oleminen 

 

Oikeudenmukaisuus  

• kaikilla tasapuoliset mahdollisuudet hyvään hoitoon/palveluun  

• taloudellisten resurssien oikeudenmukainen kohdentaminen  

• henkilöstön ja asiakkaiden tasavertainen kohtelu 

- hoitotyötä toteutetaan ja palveluja myönnetään yksilöllisen tarpeen arvioinnin 
perusteella käytettävien voimavarojen puitteessa.  Asiakkaita kohdellaan sa-
manarvoisesti Karviaisen alueella.  Asiakasta kuullaan hänen hoitoonsa vaikut-
tavissa päätöksissä ja hänelle annetaan riittävästi tietoa ja ohjausta päätösten 
teon tueksi.  Kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä 

 

Vastuullisuus  

• hyväksyttyjen toimintamallien noudattaminen  

• oman työn tarkoituksen muistaminen  

• taloudellisuus ja palveluvastuu  

• ympäristönäkökohtien huomioiminen toiminnassa  

- työntekijä on vastuullinen toiminnassaan asiakkaille sekä organisaatiolle ja yh-
teiskunnalle, että omalle ammattikunnalle. Hoitotyötä ja hoivaa toteutetaan 
ammattitaitoisesti.  Eettiset ohjeet ohjaavat hoitotyön toimintaa. Asiakas sitou-
tuu hoitosuhteeseen, kun hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa.  

 

 

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Vaarojen arviointi ja riskikartoitus tehdään säännöllisesti kerran vuodessa. Kartoitus teh-
dään työsuojelun toimesta yhdessä esimiehen ja työntekijöiden kanssa. 
 
Käytössä on sähköinen HaiPro-järjestelmä, johon kirjataan asiakkaan ja työntekijän vaara- 
ja uhkatilanteet, läheltä piti tilanteet, lääkepoikkeamat ja tapaturmat. 
 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Yksikössä on ajan tasalla oleva perehdytyskansio ja perehdytysrunko, jossa on sovittu pe-

rehdytyksen vastuujaosta. 
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Riskienhallinnan työnjako 

Käytössä on sähköinen HaiPro- järjestelmä, johon kirjataan vaara- ja uhkatilanteet, lä-
heltä piti tilanteet ja lääkepoikkeamat. HaiPro-ilmoitukset menevät osastonhoitajalle. 
Esimiesten tulee käsitellä HaiPro ilmoitukset kahden viikon kuluessa siitä, kun ilmoitus 
on tehty. Tehdyt ilmoitukset käsitellään yksikköpalaverissa ja tarvittaessa tehdään uusi 
toimintaohje. Ilmoitusten keskustelutilanteet eivät ole syyllistämistilanteita, vaan etsi-
tään asiaan korjaavia tapoja ja ehdotuksia.  
 
Kun työntekijälle sattuu tapaturma, hän tekee Haipro ilmoituksen ja ilmoittaa tapahtu-
masta osastonhoitajalle. Osastonhoitaja tekee tapahtumasta tapaturmailmoituksen IF:n 
yrityskansioon ja ilmoittaa Monetran palkkahallintoon tehdystä sisäisestä tapaturmailmoi-
tuksesta, josta ilmoitus menee eteenpäin vakuutusyhtiölle. 
 
Liikenneonnettomuustapahtumissa työntekijän tulee selvittää vastapuolen henkilöllisyys, 
tarvittaessa kutsua poliisi paikalle, olla yhteydessä esimieheen ja esimies tekee selvityk-
set vakuutusyhtiölle. 
 
Työntekijällä on velvollisuus ja vastuu tuoda esille riski- ja vaaratilanteet.  
 
Kuntayhtymässä toimii sosiaali- ja potilasasiamies, joka auttaa potilaita hoidossa tapah-
tuneiden vahinkojen ja läheltä piti –tilanteiden kirjaamisessa, muistutusten, kanteluiden 
laadinnassa sekä korvaushakemusten teossa. Informaatio potilasasiamiestoiminnasta an-
netaan yksiköiden ilmoitustauluilla ja kuntayhtymän internet sivuilla. 
 
Työntekijälle sattuneiden läheltä piti - tapausten käsittelyssä käytetään tarvittaessa työ-
terveyshuollon palveluja apuna ja kiinnitetään erityistä huomiota riskien ennaltaehkäisyyn 
konkreettisin toimenpitein, kuten ohjauksella ja neuvonnalla, riittävillä suojavarusteilla 
sekä valvonnalla. Huolehditaan henkilöstön koulutuksesta. 
 

 

Riskien tunnistaminen 

Henkilökunta tekee HaiPro - järjestelmän  kautta potilas- tai työturvallisuusilmoituksen.  

Klaarissa on linkki HaiPro ohjelmaan ja täyttöohje. HaiPron käsittelijän/esimiehen tun-

nukset saa mervi.pitka@karviainen.fi 

Asiakkaat ja omaiset voivat antaa asiakaspalautetta suoraan yksikköön tai www-sivujen 

kautta. Yksikön esimies vastaa palautteeseen viikon sisällä.  

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvalla on ollut  ilmoitusvelvollisuus 1.1.2016 alkaen: so-

siaalihuollon ammattihenkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle, jos 

hän huomaa epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteutta-

misessa. Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on, että asiakastyön epäkohdat ja niiden 

mailto:mervi.pitka@karviainen.fi
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-toteuttaminen
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uhat tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua riittävän ajoissa. Tarkoituk-

sena on turvata erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hy-

vän hoidon ja huolenpidon toteutuminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkisia että 

yksityisiä toimijoita. 

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiak-

kaan kaltoinkohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia 

(esim. henkilön perusoikeuksien rajoittaminen vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritetta-

essa). Myös ilmeisestä epäkohdan uhasta tulee ilmoittaa. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan 

fyysistä, henkistä, seksuaalista tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoinkohtelua. 

Vanhuksen kaltoinkohtelua on myös huono ja epäeettinen kohtelu, hoidon ja avun lai-

minlyönti sekä ikäihmisen ihmisarvoa alentava kohtelu. 

Sosiaalihuoltolain muutoksilla varmistetaan, että sosiaalihuollon henkilöstö kertoo ha-

vaitsemistaan tai muuten tietoon saamistaan epäkohdista ja niiden uhista. Työntekijöi-

den oikeussuoja ei saa vaarantua ilmoituksen vuoksi, eikä ilmoituksen tehneeseen henki-

löön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia. Henkilöstö on aiemmin saattanut jättää ilmoit-

tamatta havaitsemiaan epäkohtia pelätessään oman asemansa puolesta. Epäkohdista on 

voitava ilmoittaa seuraamuksia pelkäämättä 

Havaitusta epäkohdasta tai sen uhasta voi ilmoittaa salassapitosäännösten sitä estä-

mättä. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaali-

huollon johtavalle viranhaltijalle. Jos epäkohtaa tai sen uhkaa ei korjata välittömästi, 

tulee ilmoituksen tehneen henkilön ilmoittaa asiasta aluehallintovirastolle. 

Epäkohdista ilmoitetaan yksikön esimiehelle.     

HaiPron potilas- ja työturvallisuusilmoitukset käsitellään yksiköissä osastotunnilla/tiimi-

palaverissa kerran kuukaudessa. Intrassa on ohjeet: Työturvallisuusilmoituksen käsittely 

ja potilasturvallisuusilmoituksen käsittely.  

HUOM. Raportoinnissa halutaan välttää kaikenlaista yksittäisten ihmisten tekemisten tai 

tekemättä jättämisten julkista ruotimista. Raportoinnin ensisijaisena tarkoituksena on 

lisätä koko työyhteisössä ymmärrystä siitä, miten vaara- ja haittatapahtumat voivat syn-

tyä ja kehittyä ja miten ihmiset ja organisaatiot voivat varautua niiden varalta. Tarkas-

telu halutaan laajentaa yksittäisen ihmisen yksittäisestä tapauksesta antamaan oppia 

siitä, miten organisaatio toimii ja miten sen tulisi toimia turvallisuuden näkökulmasta.  

 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt:   

Palvelupäällikkö Kirsi Gustafsson puh 0447264519 ja osastonhoitaja Liisa Sainio puh. 

0505726395       

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 

asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä si-

ten, että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman 

erillistä pyyntöä tutustua siihen. 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä Karviaisen www.sivulla  

      

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Kaikilla yli 75-vuotiailla on vanhuspalvelulain mukaisesti oikeus palvelutarpeen arviointiin 

seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. PTKY Karviaisen Ikäihmisten palveluohjaus 

ja -neuvonta tarjoaa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta ikäihmisille, heidän omaisilleen ja 

läheisilleen.  Palvelutarpeen arviointi asiakkaalle voidaan tehdä puhelimitse ja/tai arvi-

ointikäynnillä hänen sitä halutessaan. Kotikäynti on asiakkaalle maksuton. Arvioinnin yh-

teydessä selvitetään asiakkaan toimintakykyä ja omatoimista selviytymistä sekä kuntou-

tuksen tarvetta. Arvioinnin apuna käytetään toimintakykymittareita (RAI ja MMSE) ja sel-

vitetään asiakkaan apuvälinetarvetta sekä hänen kotonaan selviytymistä tukevien asun-

nonmuutostöiden tarvetta. Asiakkaan kanssa keskustellaan PTKY Karviaisen tarjoamista 

kotihoidon palveluista, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluista sekä muista hänelle 

mahdollisesti kuuluvista palveluista tai etuisuuksista ennaltaehkäisevästi.  

Asiakas ohjataan tarvittavien palveluiden piiriin ja sovitaan PTKY Karviaisen tuottamien 

palveluiden aloittamisesta. Palveluilla tuetaan ikäihmisten omatoimista elämää ja kan-

nustetaan omien voimavarojen käyttöön.  Asiakasta avustetaan myös muiden palveluiden 

ja etuuksien hakemisessa.  Palvelutarpeen arviointi ei aina johda haettujen etuuksien ja 

palveluiden myöntämiseen.  Iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemista sosiaalipalve-

luista tehdään päätös. Palvelut on järjestettävä viipymättä niin, ettei iäkkään henkilön 

oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Välttämätön huolenpito on tarvittaessa 

turvattava tilapäisjärjestelyin ja päätös palveluista tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. 
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Päätös tehdään, kun asian ratkaisemiseksi on tarpeelliset tiedot ja selvitykset saatu.  Iäk-

käällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut 

ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.  

Kotihoidon asiakkaiden palvelutarvetta ja palveluidenriittävyyttä arvioidaan säännölli-

sesti yhdessä asiakkaan kanssa jokaisen hoitokontaktin yhteydessä. Asiakkaan muuttu-

neeseen tilanteeseen reagoidaan nopeasti lisäämällä / vähentämällä palveluita. Asiak-

kaan muuttunut tilanne tiedotetaan tiimin työntekijöille tiimipalaverissa. 

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Tilapäinen kotihoito tarkistaa uuden kotihoidon asiakkaan perustiedot, yhteystiedot ja 
avaa asiakkuuden Pegasos potilastietojärjestelmään. Tietojen avaaja pyytää asiakkaalta 
tuloselvityksen, joka palautetaan toimistosihteerille, mikäli asiakas siirtyy säännöllisen 
kotihoidon asiakkuuteen. Lisäksi kysytään potilastietojärjestelmän suostumukset. 
 
Palvelu- ja hoitosuunnitelma (Pahosu) laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelujen 
määrää ja laatua arvioidaan jatkuvasti, koska asiakkaan toimintakyky saattaa muuttua. 
Kotihoito täsmentää palvelujen sisältöä ja määrää kahden viikon kuluessa sekä tekee muu-
tokset Pahosulle Pegasokseen. Asiakkaalle viedään kirjallinen kotihoidon palvelu- ja hoi-
tosuunnitelma kotiin hyväksyttäväksi. Palveluajan toteutumista seurataan tilastoinnin 
avulla. 
 

Hosu: Vastuuhoitaja laatii ja kirjaa hoitosuunnitelman Pegasokseen yhdessä asiakkaan 
kanssa huomioiden asiakkaan voimavarat ja asiakkaan oman näköinen elämä. Hosuun kir-
jataan asiakkaan ongelmat, tavoitteet, keinot, toteutus ja jatkuva arviointi. Omaisen ja 
läheisten osallisuus päivittäisessä elämässä selvitetään ja kirjataan. 
 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yksilöllisesti asiakkaan toimintakyky ja voimavarat 
huomioiden, asiakasta ja hänen omaistaan kuunnellen ja kunnioittaen hänen mielipidet-
tään. 
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen on hyväksyttävää vain, jos henkilöltä puuttuu kyky 
hallita käyttäytymistään tai ymmärtää tekojensa seurauksia, ja jos hän tästä johtuvalla 
käyttäytymisellä uhkaa vakavasti vaarantaa oman terveytensä tai turvallisuutensa tai mui-
den terveyden tai turvallisuuden.  
 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Asiakasta kohdannut vaara- tai haittatilanne kirjataan asiakkaan tietoihin Pegasos- jär-
jestelmään ja käsitellään asiakkaan ja tarvittaessa omaisten kanssa. Jos toimipisteessä 



  
 

10 
 

hoitaville henkilöille syntyy epäilys potilaalle korvattavasta vahingosta, on potilaalle ker-
rottava asiasta ja häntä tulee neuvoa potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.  
 
Kuntayhtymässä toimii sosiaali- ja potilasasiamies, joka auttaa potilaita hoidossa tapah-
tuneiden vahinkojen tai läheltä piti – tilanteiden kirjaamisessa sekä muistutusten ja kan-
teluiden laadinnassa. Informaatio sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnasta löytyy yksiköi-
den ilmoitustauluilta ja kuntayhtymän internet sivuilta.  
 
Jos kotihoidon työntekijä huomaa epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan koti-
hoidon toteuttamisessa tulee hänen ilmoittaa siitä viipymättä esimiehelle. Ilmoitusvel-
vollisuuden tavoitteena on, että asiakastyön epäkohdat ja niiden uhat tulisivat tietoon 
nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua riittävän ajoissa. Tarkoituksena on turvata erityisesti 
kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvän hoidon ja huolenpidon 
toteutuminen.  
 
Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiak-
kaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia 
(esim. henkilön perusoikeuksien rajoittaminen vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritetta-
essa). Myös ilmeisestä epäkohdan uhasta tulee ilmoittaa. Kaltoin kohtelulla tarkoitetaan 
fyysistä, henkistä, seksuaalista tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoin kohtelua. 
Ikäihmisen kaltoinkohtelua on myös huono ja epäeettinen kohtelu, hoidon ja avun lai-
minlyönti sekä ikäihmisen ihmisarvoa alentava kohtelu. 
 
Epäkohdista on voitava ilmoittaa seuraamuksia pelkäämättä. Työntekijöiden oikeussuoja 

ei saa vaarantua ilmoituksen vuoksi, eikä ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdis-

taa kielteisiä vastatoimia. Havaitusta epäkohdasta tai sen uhasta voi ilmoittaa salassapi-

tosäännösten sitä estämättä. Ilmoituksen vastaanottanut esimies vie tarvittaessa asiaa 

eteenpäin omalle esimiehelleen. Jos epäkohtaa tai sen uhkaa ei korjata välittömästi, tu-

lee ilmoituksen tehneen henkilön ilmoittaa asiasta aluehallintovirastolle. 

Asiakas/läheinen voi tehdä muistutuksen kirjallisesti.  Muistutus sosiaalihuollon asiak-

kaan asemasta ja oikeuksista https://karviainen.fi/wp-con-

tent/uploads/2020/12/14356_muistutuslomake.pdf 

Muistutus; potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä  https://karviainen.fi/wp-con-

tent/uploads/2020/12/14261_Muistutus.pdf 

Esimies puutuu epäasialliseen kohteluun välittömästi.   

Esimies vastaa asiakkaan tai läheisen palautteeseen (kohtelu, haittatapahtuma, vaarati-

lanne) vähintään viikon sisällä. Kiireellisiin haitta- tai vaaratilanteisiin tehdään heti tar-

vittavat korjaukset. Asia voidaan käsitellä myös hoitopalaverissa asiakkaan tai läheisen 

kanssa. 

 

 

file:///C:/Users/eija.saksala/Downloads/ Muistutus%20sosiaalihuollon%20asiakkaan%20asemasta%20ja%20oikeuksista
file:///C:/Users/eija.saksala/Downloads/ Muistutus%20sosiaalihuollon%20asiakkaan%20asemasta%20ja%20oikeuksista
https://karviainen.fi/wp-content/uploads/2020/12/14356_muistutuslomake.pdf
https://karviainen.fi/wp-content/uploads/2020/12/14356_muistutuslomake.pdf
https://karviainen.fi/wp-content/uploads/2020/12/14261_Muistutus.pdf
https://karviainen.fi/wp-content/uploads/2020/12/14261_Muistutus.pdf
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Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-
seen  
Asiakas tai hänen omaisensa/läheinen voi jättää palautteen sähköiseen palautejärjestel-
mään Karviaisen internetsivuilla. Kotihoidossa tehdään säännöllisesti asiakastyytyväisyys-
kyselyjä 2 vuoden välein. Palautteet käsitellään yksikköpalaverissa yhdessä henkilökunnan 
kanssa. 
 

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus toi-

mitetaan toimintayksikön esimiehelle tai tehtäväalueen päällikölle. 

Muistutukseen tulee antaa kirjallinen ja asian laadun edellyttämällä tavalla perusteltu 

vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen vastaanottamisesta. Laissa ei ole tarkemmin 

säädetty muistutuksen käsittelyajan kohtuullisuudesta. Avin käsityksen mukaan on kui-

tenkin tärkeätä, että muistutukseen vastataan nopeasti. Muistutusmenettelystä tulee 

näin helppo, nopea ja joustava mahdollisuus saada kokemaansa epäkohtaan parannusta.  

Valviran ohjeistuksen mukaan kohtuullisena vastausaikana pidetään 1-4 viikkoa muistu-

tuksen vastaanottamisesta.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisukäytännön mukaan kohtuullinen aika muistutuk-

seen vastaamisessa voi olla enintään kuukauden mittainen, ellei asiassa ole jotain eri-

tyistä syytä. Mikäli asiassa on erityisiä syitä, voi kohtuullinen aika olla kaksi kuukautta.  

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on yllä olevan ohjeen mukainen.  

 

Sosiaaliasiamies 

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 

oikeuksista. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja 

oikeusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää sosiaali-

palveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oi-

keutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. 

Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestä-

mässä sosiaalihuollossa. 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on 

• neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa 

• avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 

• tiedottaa asiakkaan oikeuksista 

• toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 

https://karviainen.fi/asiointi/lomakkeet/
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• seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvi-

tys vuosittain kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka 

toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä 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 (KELA), 

työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (hol-

hous) palvelut. 

 

 

Sosiaaliasiamiehet: 

Clarissa Peura 

Riikka Kainulainen 

puh. 0400 277 087, maanantaisin klo 12.00-15.00, 

tiistai-torstai klo 9.00-12.00 (ei perjantaisin ja pyhien aattoina) 

sähköposti: sosiaalimies@sosiaalitaito.fi 

Asiakirjat liitteineen sekä vastaus muistutukseen palautetaan sosiaali- ja potilasasiamie-

helle asiakkaan antaessa luvan siihen. Sosiaali- ja potilasasiamies raportoi toiminnastaan 

Karviaiseen. Karviaisen esimiehet ja johto seuraavat raportteja ja yhteenvetoja vähin-

tään kerran vuodessa.  

 

Muistutus käydään läpi henkilöstön kanssa ja tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpi-

teitä   

Päätökset (HHO, Avi ja KHO) 

• yksilöasioiden päätökset annetaan tiedoksi yhtymäjaostolle 

• päätökset merkitään Karviaisen verkkokansioon asiakirjat_yksilöasiat 

• päätöksien jalkauttaminen ja mahdolliset korjaukset ovat lähiesimiehen vas-

tuulla 

• päätökset käsitellään yksikköpalaverissa henkilöstön kanssa ja tehdään tarvit-

taessa korjaavia toimenpiteitä.  

 

 

 

 

 

mailto:sosiaalimies@sosiaalitaito.fi
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista 

toimintakykyä sekä osallisuutta? 

Asiakkaan hoitoa toteutetaan ylläpitävällä ja edistävällä toiminnalla ottaen huomioon 

hänen omat voimavaransa. Kuntoutus on tukea, sitoutumista ja yhteistyötä sekä suunni-

telmallista ja se on kirjattu. Kuntoutumisessa tuetaan ihmisen itsenäistä selviytymistä ja 

hyvinvointia sekä arkielämässä että elämänkaaren eri siirtymävaiheissa.      

        

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

Mahdollisuuksien mukaan hoitosuunnitelmaan otetaan mukaan asiakasta kiinnostavaa ja 

kuntouttavaa toimintaa esim. tuolijumppaa tai lehden lukua. Hyödynnetään etähoidon 

teknologisia palveluja. Lisäksi käytettävissä kotikuntoutus ja kolmannen sektorin tar-

joama Wirtaa Vihtiläisille Vanhuksille -hanke.  Vuonna 2022 henkilökunta koulutetaan 

tekemään asiakkaiden kanssa arkiluukuntasopimuksia.    

    

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien ta-

voitteiden toteutumista seurataan? 

Kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteet, jotka liittyvät 

päivittäiseen toimintakykyyn. Päivittäisissä kirjaamisissa kuvataan asiakkaan toimintaky-

kyä ja hyvinvointia. Arvioinnissa käytetään kotihoidon RAI-mittaria, FROP-kaatumisvaa-

ran arviointia ja MMSE-muistikyselyä.     

    

Ravitsemus 

Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty? 

Asiakasta ohjataan ja tuetaan ravitsemuksessa hänen tarpeittensa mukaisesti. Tarvitta-

essa ohjataan kauppapalvelun tai Menumat -ateria-automaatin käytön piiriin.  

       

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? 

Erityisruokavaliot ja rajoitteet tulee olla kirjattuna selkeästi potilasasiakirjoissa. Nämä 

tulee huomioida tilatessa asiakkaalle ruokaa sekä elintarvikkeita. Tarvittaessa hoitohen-

kilökunta muistuttaa asiakasta näistä sekä ohjaa oikeaan toimintaan.   

       

Miten asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa seura-

taan? 
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Hoitajat käynneillään seuraavat keskustelun ja tarkkailun avulla riittävän ravinnon ja 

nesteytyksen saantia ja ravitsemusta. Asiakkaan painoa seurataan. Käytössä MNA-testi.

        

Hygieniakäytännöt 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden 

tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden 

hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 

Asiakastyössä käytetään Lindström Oy:n vuokratyövaatteita. Yksiköiden toimitilat siivo-

taan voimassa olevan sopimustahon toimesta. Asiakastyö tapahtuu kodeissa, jossa siivous 

toteutetaan asiakkaan ehdoilla. Kotihoidossa noudatetaan yleisiä jätteenlajitteluperiaat-

teita. Kotihoito huolehtii tarvittaessa asiakkaan roskat talouden jäteastiaan hoito- ja 

palvelusuunnitelman mukaisesti. Kotihoito avustaa tarpeen mukaan kodin ylläpitosiisti-

misessä (keittiön ja WC:n pinnat) Asiakasta kannustetaan hoitamaan näitä asioita toimin-

takyvyn sallimissa rajoissa kuntoutuksen näkökulmasta. Riskijätteet ja lääkejätteet nou-

detaan toimipisteistä voimassa olevien sopimusten mukaisesti.   

     

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

Kotihoidossa noudatetaan hoitotyön aseptiikkaohjeistuksia ja organisaation antamia oh-

jeistuksia. Työntekijöille ja asiakkaille tarjotaan mahdollisuus ottaa kausi-influenssaro-

kote.         

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Asiakastyössä käytetään Lindström Oy:n vuokratyövaatteita. Yksiköiden toimitilat siivo-

taan voimassa olevan sopimustahon toimesta.    

    

Terveyden- ja sairaanhoito 

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sai-

raanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Kotihoidossa henkilökunta auttaa tarvittaessa asiakasta suun terveydenhuollon ajanva-

rauksessa https://karviainen.fi/terveyspalvelut/hammashoito/ajanvaraus-ja-neuvonta/. 

Kiireellinen ja kiireetön sairaanhoito järjestetään normaalin perusterveydenhuollon 

kautta. Kotihoidon asiakkaan kuolemantapauksessa toimitaan erillisen ohjeen mukaan.

        

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Terveydentilaa seurataan jokaisen asiakaskontaktin perusteella ja kirjataan potilastieto-

järjestelmään.       

  

https://karviainen.fi/terveyspalvelut/hammashoito/ajanvaraus-ja-neuvonta/
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Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Seuranta ja terveydentilan edistäminen kuuluvat kaikkien hoitotyötä tekevien perusteh-

tävään. Tiimien sairaanhoitajat vastaavat oman alueensa asiakkaiden vuosikontrolleista. 

Hoito suunnitellaan yksilöllisesti.      

   

Lääkehoito 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain ja sen toteutumista seurataan yksiköissä. 

Kaikki hoitajat suorittavat LoVe -lääkehoidon verkkokurssin ja tarvittavat näytöt ja lää-

kehoidon lupa on voimassa 5 vuotta. Näitä lupia valvovat ja ylläpitävät esimiehet. Koti-

hoidossa hyödynnetään lääkeannosteluautomaatteja ja annosjakelua.   

     

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Asiakkaiden lääkehoidosta vastaa aina lääkäri. Hoitohenkilökunta toteuttaa lääkärin 

määräykset.       

  

Potilasasiamies antaa neuvoja ja tiedottaa potilaan oikeuksista. Laissa potilaan ase-

masta ja oikeuksista (785/1992) säädetään potilaan asemasta terveydenhuollossa. Poti-

laslaissa korostetaan potilaan oikeutta hyvään hoitoon ja kohteluun, pääsyä hoitoon sekä 

potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta. Potilasta on kohdeltava siten, ettei hä-

nen ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. 

Potilasasiamiehen tehtävänä on 

• neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 

• avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun teossa 

• sekä ja potilasvahinkoon liittyvissä asioissa 

• tiedottaa potilaan oikeuksista 

• toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 

•  

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava. Potilasasiamie-

hellä ei ole päätäntävaltaa eikä hän ota kantaa potilaan hoitoratkaisuihin tai siihen, 

onko hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiamies voi toimia potilaan ja työntekijän vä-

limiehenä ongelmatilanteissa. Potilasasiamies on sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitai-

don palveluksessa. Palvelu on asiakkaille maksuton. 

Potilasasiamiehet: 

Clarissa Peura 

Riikka Kainulainen 

Puh. 040 833 5528, maanantaisin klo 12.00-15.00, 

https://karviainen.fi/asiointi/lomakkeet/
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tiistai-torstai klo 9.00-12.00 (ei perjantaisin ja pyhien aattoina) 

sähköposti: potilasasiamies@sosiaalitaito.fi 

Jos lähetät sähköpostia, ota huomioon, ettei tietojen salassa pysyminen ole täysin var-

maa, koska viestisi kulkee avoimessa tietoverkossa. Sähköpostiviestin lähettäjä on vas-

tuussa viestinsä sisältämistä tiedoista. Potilasasiamieheltä voi kysyä yleisiä neuvoja ja 

ohjeita sähköpostitse. Henkilökohtaisissa asioissa on tietoturvan kannalta parempi ottaa 

yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse. 

Postiosoite: 

Sosiaalitaito 

Potilasasiamies 

Sibeliuksenkatu 6 A 2, 04400 Järvenpää 

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa. 

 

Monialainen yhteistyö 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty? 

Kotihoito tekee yhteistyötä osastojen, kuntoutusyksikön, ikäihmisten palveluohjaus- ja -

neuvontayksikön, erikoissairaanhoidon yksiköiden kanssa. Tilapäinen kotihoito tekee tii-

vistä yhteistyötä Lohjan arviointiosaston ja erikoissairaanhoidon eri osastojen kanssa. 

Asiakkaat siirtyvät säännölliseen kotihoitoon tilapäisen kotihoidon arviointi- ja kuntou-

tusjakson kautta. Pegasos Omni potilastietojärjestelmä on pääkanava asiakkaan hoitoon 

liittyvässä tiedon jaossa, käytössä on myös esh:n Navitas järjestelmä. Asiakkaalta tarvi-

taan suostumus asiakastietojärjestelmä yhteiskäyttöön. Säännölliset SAS-palaverit pide-

tään kuukausittain. Moniammatillisen SAS-työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida 

jokaisen ikääntyneen pitkäaikaisempaa hoitoa tarvitsevan asiakkaan tarkoituksenmukai-

nen asumis- ja hoitopaikka sekä hoitomuoto asiakkaan hakiessa tehostettua palvelu-

asumispaikkaa.       
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7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yh-

teistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden 

kanssa? 

Kotihoidolla on ilmoitusvelvollisuus palo- ja pelastusviranomaisille sekä terveystarkasta-

jalle havaitessaan epäkohtia tai puutteita asiakkaan kotona, lemmikkieläimet mukaan 

lukien. Kotihoito tarkistaa kerran kuukaudessa asiakkaan palovaroittimen ja turvapuheli-

men toiminnan. Kotihoito ohjaa ja opastaa asiakasta ja omaisia erilaisten apuvälineiden 

käytössä.         

 

Henkilöstö 

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

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Kotihoito 2:ssa työskentelee 1 osastonhoitaja ja sijaisena toimii apulaisosastonhoitaja, 4 

sairaanhoitajaa, 18 lähihoitajaa ja 25% toimistosihteerin tehtävässä.   

      

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Poissaoloihin hankitaan sijainen asiakastarpeen mukaan, ensisijaisesti käytetään omaa 

sijaispankkia.       

  

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Käytössä on Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä ja resurssikatsaukset 2 x viikossa, jossa 

käydään läpi henkilöstön tarpeen muutoksia. Henkilöstöä käytetään ylikunnallisesti tar-

peen mukaan.       

  

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että 

lähiesimiestyöhön riittävästi aikaa? 

Oman työn suunnittelu ja priorisointi.     

    

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilös-

tön määrä? 



  
 

18 
 

Kotihoidossa hyödynnetään kuntouttavan työtoiminnan henkilöstöä esim. autokaluston 

kunnossapitotehtävissä ja huoltokuljetuksissa.     

    

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Rekrytoinnissa noudatetaan Karviaisen henkilöstöopasta ja siinä olevia ohjeita. Rekry-

tointi edellyttää, että virkaan/tehtävään on varattu talousarviossa rahoitus ja asian-

omainen virka/toimi on perustettu. Virkasuhteen tullessa avoimeksi se julistetaan haet-

tavaksi vähintään 14 vrk:n ajaksi. Työsuhteisten vakituisten tehtävät laitetaan aina ha-

kuun vähintään Karviaisen nettisivuille ja/tai kuntarekry.fi ja/tai mol.fi. Muista hakuun 

liittyvistä asioista päättää se, joka työntekijän valitsee. Karviaisessa on otettu käyttöön 

sähköinen Kuntarekry-ohjelma toistaiseksi ja määräaikaisesti palvelussuhteeseen tule-

vien valintaprosessiin. 

Henkilön oikeus harjoittaa ammattiaan tarkistetaan (asianmukaisesta) viranomaisrekiste-

ristä (Valvira, Suosikki- tai Terhikki-rekisteri).  

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja 

omavalvonnan toteuttamiseen? 

Karviaisen periaatteiden mukaisesti perehdytykseen kuuluvat perehtyminen organisaa-

tioon, työpaikan olosuhteisiin, työvälineisiin, työmenetelmiin sekä turvallisuuteen, ter-

veyteen ja työhyvinvointiin liittyviin asioihin. Perehdytyksestä vastaa apulaisosastonhoi-

taja yksikön perehdytysohjelman mukaisesti. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus toi-

mia perehdyttäjänä. Työpisteessä voidaan valita perehdyttäjä, joka perehdyttää työhön. 

Henkilöstöoppaassa on perehdyttämisen tarkistuslista. Allekirjoitukset lomakkeeseen, 

kun asiat on käyty lävitse. 

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Karviaisen henkilöstö on koulutettua ja ammatillisen tutkinnon suorittanutta. Sosiaali- ja 

terveysalalla vuosittainen täydennyskoulutus on lakisääteinen velvollisuus. Lisäksi Karvi-

ainen haluaa huolehtia uusien ja pitkään ammatissa toimineiden ammatillisen osaamisen 

kehittymisestä sekä työelämätaitojen riittävyydestä alati muuttuvassa tietoyhteiskun-

nassa.  

Laadullisesti koulutus jakautuu  

Lakisääteinen täydennyskoulutus (3 – 10 päivää /vuosi)  
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· Ammatillisen osaamisen kehittäminen  

· Työelämätaitojen parantaminen      

 

Henkilöstönäkökulmasta Karviaisen menestystekijöinä ovat Karviaisen kehittämiseen ja 

perusarvoihin sitoutunut henkilöstö, esimiehet ja johtajat.  Vahva osaaminen sosiaali- ja 

terveyspalveluissa vahvistaa paikallista kilpailukykyä sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-

tuksessa. 

 

Tilojen käytön periaatteet 

Kotihoidon työtiloja käyttävät työsuhteessa olevat työntekijät. Työtiloissa on tarvittavat 

sosiaalitilat, WC- ja pukeutumistilat. Kirjaamiseen on käytettävissä pöytätietokoneita ja 

kannettavia tietokoneita, millä voidaan tehdä esim. RAI-arvio ja kirjaukset asiakkaan ko-

tona. Mobiili Hilkalla tehdään asiakkaan käyntikirjaukset.    

     

Teknologiset ratkaisut 

Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkai-

suja yksiköllä on käytössään? 

Käytössä sähkölukot. NFC-tarrat asiakastyön seurannassa. KH2 Nummelassa työskennel-

lessään käytössä toimitilaan annettu henkilökohtainen hälytyslaitteen koodi.  

       

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimi-

vuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 

Työntekijät tarkistavat 1 x kuukaudessa asiakkaiden turvapuhelinten toiminnan. Ongel-

matilanteessa esimies pystyy tarkistamaan ADDSecuren raportit esim. vasteajan toteutu-

minen.         

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

ADDSecure.        

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laittei-

den hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden seurantajärjestelmä Karviaisen Ohje 1/2018 

28.2.2018    

Sähkökäyttöiset terveydenhuollon laitteet, mekaaniset ja hydrauliset laitteet, lääkinnäl-

liseksi laitteeksi luokiteltu ohjelmisto ja potilaalle luovutetut laitteet kirjataan seuran-

tajärjestelmään. Seurantajärjestelmän avulla kaikki organisaation hallinnassa olevat, 



  
 

20 
 

edelleen luovuttamat ja potilaisiin implentoidut laitteet tulee olla jäljitettävissä. Lait-

teiden seurantajärjestelmä sisältää: 

 

• huoltotoimet määritelty  

• kalibroinnit määritelty  

• laitteen turvallinen käyttöpaikka ja turvallinen käyttö  

• käyttöohjeiden saatavuus  

• käyttökoulutus  

• käyttöönottotarkastus  

• vaaratilanneilmoitus  

 

Järjestelmällinen huoltojen toteutus vähentää laitteiden vioittumisia ja siten korjausku-

luja. Laitteeseen kiinnitetyllä tarralla tai muulla merkinnällä voidaan viestittää käyttä-

jille laitteiden seuraavan huollon tai kalibroinnin tarpeesta. Käyttöpaikan soveltuvuus 

laitteen turvalliselle käytölle tulee pohtia erilaisissa käyttöympäristöissä. Käyttöohjeet 

ovat tärkeät koko laitteen elinkaaren ajan. Käyttöohjeiden saatavuus käyttöpaikassa ja 

niiden hallinta on tärkeää. Käyttöopastus annetaan, kun tulee uusi laite tai uusi henkilö 

aloittaa työssä. Henkilöllä, joka käyttää terveydenhuollon laitetta, on oltava laitteen 

turvallisen käytön edellyttämä koulutus ja kokemus. Käyttöönottotarkastukset ja lait-

teen testaukset tulee varmistaa ennen laitteen käyttöönottoa. Lain 25§:ssä kuvataan 

vaaratilanneilmoitukseen liittyvät menettelyt. Vaaratilannerekisterin avulla on mahdol-

lista tunnistaa laitteita, laiteryhmiä tai tilanteita, joihin vaaratilanteet keskittyvät, ja 

tiedon avulla kehittää toimintaa aiempaa turvallisemmaksi.  

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamissa vaaratilanteissa toimiminen. OHJE 

1/2016  22.3.2016 (päivitetty 1.12.2020)  Intrassa.  

https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-

K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-

9c84c13b7d82?t=1577451373290 

 

 

 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Karviaisen kuntoutuskeskus osastonhoitaja 044 042 1243   

     

 

https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
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8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

Kotihoidossa on olemassa opas minimikirjaamiskriteereistä. Uuden työntekijän perehdy-

tyksen sisältöön kuuluu myös kirjaamiseen perehdyttäminen.   

      

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukai-

sesti? 

Kirjaaminen tehdään pääasiassa asiakkaan kotona Hilkka mobiilin kautta.  

       

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyk-

siä? 

Työntekijällä on henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat eri järjestelmiin. Työntekijöitä 

on ohjeistettu, ettei omia salasanoja saa antaa toisen käyttöön eikä saa jättää konetta 

omilla tunnuksilla auki. Yhteisiä tunnuksia ja salasanoja ei ole käytössä. VRK-korttia ei 

saa jättää pöydille tai koneisiin. Asiakkaalta pyydetään suostumus potilastietojärjestel-

mien yhteiskäyttöön. Asiakas voi myös kieltäytyä antamasta suostumusta.  

       

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tieto-

turvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Asiakas- ja potilasasiakirjojen käsittelyohjeet löytyvät Karviaisen henkilöstölle Klaarista/ 

Navisec tietosuojakurssi. Uusi työntekijä käy tietoturvakurssin 1kk kuluessa työsuhteen 

alusta. Esimies valvoo, että kurssi tehdään. Tietoturvakurssi tehdään joka toinen vuosi. 

Harjoittelijoiden kohdalla asia on ohjaajan vastuulla.  

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Katariina Lahti  

ICT kehityspäällikkö/tietosuojavastaava 

Tietohallinnon tukipalvelut 

09 4258 2531 

katariina.lahti@karviainen.fi 

Nummenselkä 2,03100 Nummela 

       

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä  x  Suunnitelma on julkisesti nähtävillä www.karviainen.fi ja Karviaisen asianhallin-

taohjelma Dynastyssä.  

mailto:katariina.lahti@karviainen.fi
http://www.karviainen.fi/
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Vuoden 2021 alusta alkaen hallintosääntö ja ratkaisuvalta yksilöasioissa päätöksien pe-

rusteella asiakasasiakirjojen luovuttaminen kuuluu mm. osastonhoitajille, johtavalle so-

siaalityöntekijälle tai ylilääkärille sekä kuntayhtymän johtajalle.  

Julkisuuslain 11§ mukainen pyyntö vastausaika on 2vk ja on aina ilmaista 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 15. artiklan mukainen tarkastuspyyntöön vas-

tausaika on 1kk, kerran vuodessa ilmainen ja seuraavista saa pyytää toimistotyöhön kulu-

van maksun.  

Pyynnöissä on varmistettava, että ne ovat oikeasti ko. henkilön tekemiä tai jos pyyde-

tään toisen puolesta, niin että onko ko. henkilöllä oikeus tuohon tietoon. Esim. huolta-

juus tai edunvalvontavaltuutus. Nämä näkee VTJ:stä. Mikäli kaikkea pyydettyä ei luovu-

teta, tulee niistä tehdä valituskelpoinen kieltäytymispäätös Dynastyyn. 

Linkki koulutukseen asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeuteen liittyen. 

https://www.youtube.com/watch?v=O1SUbWamSB4&feature=youtu.be 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

perehdytyksessä käytettävän materiaalin päivittäminen ja perehdytysohjelman päivittä-

minen        

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys 13.5.2022 

Allekirjoitus      Kirsi Gustafsson      

https://www.youtube.com/watch?v=O1SUbWamSB4&feature=youtu.be
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