
  
 

1 
 

 

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 

 

SISÄLTÖ 
 

LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE ..................................................................... 2 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT ................................................ 2 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET ................................. 3 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO ............................................................... 4 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN ................................................. 6 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET .............................................................. 7 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA ........................................................ 11 

7 ASIAKASTURVALLISUUS ........................................................................ 14 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN ............................. 17 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA ............................................... 19 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA ................................................ 19 

 

  



  
 

2 
 

LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 

Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimi-
sessa. Se on laadittu Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti, joka tuli voi-
maan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet ja jokainen 
toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteu-
tuvat palvelun käytännössä.  

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksiköiden lisäksi sosiaalihuollon tukipalve-
luille ja sosiaalityön palveluille, kuten lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyvien pal-
velut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.  

  

  

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 hyvinvointialue    

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Perhekeskus sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperhepalvelut   

Katuosoite Ojakkalantie 10     

Postinumero 03100   Postitoimipaikka Nummela   

Sijaintikunta yhteystietoineen Vihdin kunta, Asemantie 30, 03101 Nummela 

 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperhepalvelut tuottavat palvelua vihtiläisille ja karkkila-
laisille lapsiperheille       

Esihenkilöt perhekeskuspäällikkö Kirsi Hatanpää, johtava sosiaalityöntekijä Merja Tavi-
Räisänen 

Puhelin 044 711 4076  Sähköposti kirsi.hatanpaa()karviainen.fi  

 

 

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

Ostopalvelujen tuottajat Ostopalveluna ostetaan tulkkipalveluja, kilpailutettuja tukiper-
hepalveluja, vartijapalveluja, siivous, lakimiespalveluja  

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen 
palvelujen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

Jatkuva seuranta asiakaspalautteen ja työntekijäpalautteen mukaisesti   

 

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 vai-
heissa. Mission keskiössä on alueemme kuntalaisten hyvinvointi ja toimintakyky, nä-
emme ihmiset aktiivisina toimijoina omassa elämässään. Karviaisen tehtävänä on val-
mentavalla otteella tukea ja auttaa ihmisiä löytämään ja saavuttamaan oman toiminta-
kykynsä maksimi. 

 

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus? 

Tukena elämässä       

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet? 

Karviaisen arvot  

Asiakaskeskeisyys  
• asiakkaan osallisuus  
• asiakkaan yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen  
• prosessien kehittäminen asiakkaan tarpeista lähtien 
Myönteisyys  
• toimivat yhteistyösuhteet sidosryhmien kanssa  
• ystävällinen/asiallinen palvelu  
• arvostetaan omaa ja toisten tekemää työtä 
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Uudistuminen  
• ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen ja lisääminen  
• innovatiivisuuden arvostaminen  
• 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 
Vastuullisuus  
• hyväksyttyjen toimintamallien noudattaminen  
• oman työn tarkoituksen muistaminen  
• taloudellisuus ja palveluvastuu  
• ympäristönäkökohtien huomioiminen toiminnassa  
 
 
 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Riskienhallinnan työnjako 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Yksintyöskentelyn ohjeet, Epäasiallisen kohtelun käsittelyn ohje, Työpaikkaväkivallan 
toimintaohje, Haipron Työturvallisuusilmoituksen käsittelyn ohje, Haipron Asiakasturval-
lisuuden käsittelyn ohje   

Riskien tunnistaminen 

Palvelujen ja asiakastyön uhkat ja riskit kartoitetaan säännöllisesti koko henkilökunnan, 
työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Tehty viimeksi 7.1.2022. 

 

Henkilöstön ilmoitusvelvollisuus 

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatu-
poikkeamat ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvolli-
suus? 
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Henkilökunta tekee Karviainen kautta potilas- tai työturvallisuusilmoituk-
sen. Intrassa on linkki HaiPro ohjelmaan. Intrassa on työturvallisuusilmoituksen täyttö-
ohje. HaiPron käsittelijän/esimiehen tunnukset 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 ns. ilmoitusvelvollisuus 1.1.2016 alkaen: 
sosiaalihuollon 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 
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.  

Epäkohdista on voitava ilmoittaa seuraamuksia pelkäämättä 

Sosiaalihuoltolain muutoksilla varmistamaan, 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. 

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. 

Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä toi-
mintayksikön omavalvontasuunnitelmaan.  

Epäkohdista ilmoitetaan yksikön esihenkilölle ja tiimin lähiesihenkilölle.          

 

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

mailto:mervi.pitka@karviainen.fi
mailto:mervi.pitka@karviainen.fi
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-toteuttaminen
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-toteuttaminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
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Käsitellään viivytyksettä asianosaisten kanssa henkilökohtaisesti. Yleiset asiat käsitellään 
tiimipalavereissa (kerta viikossa). 

 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne doku-
mentoidaan? 

Vakioidun asialistan mukaan Haipron potilas- ja työturvallisuusilmoitukset käsitellään tii-
mipalaverissa kerran viikossa. Intrassa on ohjeet: Työturvallisuusilmoituksen käsittely ja 
potilasturvallisuusilmoituksen käsittely.  

Raportoinnissa halutaan välttää kaikenlaista yksittäisten ihmisten tekemisten tai teke-
mättä jättämisten julkista ruotimista. Raportoinnin ensisijaisena tarkoituksena on lisätä 
koko työyhteisössä ymmärrystä siitä, miten vaara- ja haittatapahtumat voivat syntyä ja 
kehittyä ja miten ihmiset ja organisaatiot voivat varautua niiden varalta. Tarkastelu ha-
lutaan laajentaa yksittäisen ihmisen yksittäisestä tapauksesta antamaan oppia siitä, mi-
ten organisaatio toimii ja miten sen tulisi toimia turvallisuuden näkökulmasta.  

 

Korjaavat toimenpiteet 

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

Sosiaalihuoltolain mukaisissa lapsiperhepalvelussa ja omassa palvelutuotannossa (tuki-
suhdetoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja tuetut ja valvotut tapaamiset ja 
valvotut vaihdot) toteutetaan korjaavat toimenpiteet välittömästi ja niitä seurataan ti-
lannekohtaisesti systeemisen tiimin työntekijöiden kanssa.  

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedote-
taan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Tiimipalavereissa ja sähköpostilla      

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Koko henkilöstö on osallistunut ja osallistettu omavalvontasuunnitelman laadintaan sekä 
Uhkat ja riski on kartoitettu kaikissa tiimeissä. Uusien työntekijöiden osalta käyty läpi 
perehdytyksessä. Uhkat ja riskit on käyty läpi työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. 

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 
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Kirsi Hatanpää, perhekeskuspäällikkö, 044 711 4076 

23.5.-31.12.2022 Soili Cartwright, vs.johtava sosiaalityöntekijä, 040 563 6812 

22.5.2022 asti Merja Tavi-Räisänen, johtava sosiaalityöntekijä, 044 019 0547 

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 

Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

Käydään keskustelua tiimeittäin säännöllisesti (vakioitui asialista)  

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. 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen internet-sivuilla  

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi toteutetaan tarvittaessa ja välttä-
mättömässä laajuudessa yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen jälkeen. Palvelutar-
peen arviointi käydään keskustellen läpi ja kirjataan rakenteelliselle/strukturoidulle lo-
makkeelle asiakastietojärjestelmään Pro Consona/Omni tai/ja Pegasos/Omni.  

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen ar-
viointiin? 

Lapsi ja hänen huoltajansa otetaan mukaan aina ja henkilökohtaisesti palvelutarpeen ar-
viointiin.       

Asiakassuunnitelma 

Miten asiakassuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seurataan?  

Sosiaalihuoltolain mukaisesti palvelutarpeen arviointia täydennetään tarvittaessa asia-
kassuunnitelmalla. Asiakassuunnitelmaa päivitetään, kun palvelutarpeessa tapahtuu 
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muutoksia. Lapsiperheiden kotipalvelussa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Suun-
nitelman toteutumista seurataan vähintään kolmen kuukauden välein. 

Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asia-
kaan näkemys tulee kuulluksi?  

Asiakkaan osallisuus varmistetaan vuoropuhelussa lapsen ja hänen läheistensä kanssa. 
Lapsen etu on kaiken toiminnan tarkoitus.     

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee asiakassuunnitelman sisällön ja toimii sen 
mukaisesti? 

Asiakassuunnitelmat ovat asiakastietojärjestelmässä (Pro Consona/Omni ja/tai Pe-
gasos/Omni).  

Yleisellä tasolla henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti myös muun muassa lakikoulu-
tusta ja lakikoulutusten sisältöjen huomioimisesta tiedotetaan/muistutetaan tiimejä 
säännöllisesti. Viimeisin koulutus on ollut 24.11.2021.   

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten 
yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yk-
silölliseen ja omannäköiseen elämään? 

Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on keskeinen osa sosiaalipalveluja. Itsemäärää-
misoikeuden toteuttamista tuetaan suhteessa lapsen ikään, perheen tilanteisiin ja voi-
mavaroihin tarkoituksenmukaisilla palveluilla. 

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksi-
kössä on sovittu ja ohjeistettu? 

Sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ei tehdä itsemääräämisoikeuden rajoittamista 
koskevia päätöksiä. Vapaaehtoisella ja systeemisellä työskentelyllä pyritään vahvista-
maan asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista.   
    

Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään? 

Sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa ei käytetä rajoittavia välineitä.   

 

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 
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Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-
lista kohtelua havaitaan?  

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 

Lähiesimies puutuu epäasialliseen kohteluun välittömästi.   

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiak-
kaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Lähiesimies vastaa asiakkaan tai läheisen palautteeseen (kohtelu, haittatapahtuma, vaa-
ratilanne) vähintään viikon sisällä. Kiireellisiin haitta- tai vaaratilanteisiin tehdään heti 
tarvittavat korjaukset. Asia voidaan käsitellä myös palaverissa asiakkaan tai läheisen 
kanssa. 

 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-
seen 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat toiminnan, laadun ja omavalvonnan ke-
hittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

Suullisesti, Perhekeskuksen aulassa palautelomakkeilla. Palautetta voi antaa myös Karvi-
aisen henkilöstölle sähköpostilla tai puhelimitse, Karviaisen internet-sivun palautelinkin 
kautta tai Kirjaamoon tai yksikköön toimitetuilla viestillä    

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Kaikki saatu asiakaspalaute käsitellään työntekijäkohtaisesti ja/tai tiimeissä  

 

Asiakkaan oikeusturva 

Muistutuksen vastaanottaja Palvelun esihenkilö ottaa muistutuslomakkeen käsittelyyn 

Muistutukseen tulee antaa kirjallinen ja asian laadun edellyttämällä tavalla perusteltu 
vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen vastaanottamisesta. Laissa ei ole tarkemmin 

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/2020/12/14356_muistutuslomake.pdf
https://karviainen.fi/wp-content/uploads/2020/12/14261_Muistutus.pdf
https://karviainen.fi/wp-content/uploads/2020/12/14261_Muistutus.pdf
https://karviainen.fi/wp-content/uploads/2020/12/14261_Muistutus.pdf
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säädetty muistutuksen käsittelyajan kohtuullisuudesta. Avin ohjeistuksen 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 kuu-
kautta.  

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 
• 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), työvoima-
toimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut. 

Sosiaaliasiamiehet: 

Clarissa Peura 
Jenni Hentonen 
puh. 0400 277 087, maanantaisin klo 12.00-15.00, 

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

        

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsi-
tellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Muistutus käydään läpi henkilöstön kanssa ja tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpi-
teitä   

Päätökset (HHO, Avi ja KHO) 

- yksilöasioiden päätökset annetaan tiedoksi yhtymäjaostolle 
- päätökset viedään Karviaisen asianhallintojärjestelmään 
- päätöksien jalkauttaminen ja mahdolliset korjaukset ovat lähiesimiehen vastuulla 
- päätökset käsitellään yksikköpalaverissa henkilöstön kanssa ja tehdään tarvitta-

essa korjaavia toimenpiteitä.  
 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista 
toimintakykyä sekä osallisuutta? 

Sosiaalihuoltolain mukaisissa lapsiperhepalvelussa (lapsiperheiden kotipalvelu, tukisuh-
detoiminta, perhetyö ja tuetut ja valvotut tapaamiset ja valvotut vaihdot) toteutetaan 
lakisääteisiä palveluja.       

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

Sosiaalihuoltolain mukaisissa lapsiperhepalveluissa ohjataan liikunta-, kulttuuri- ja har-
rastustoimintaan. Palvelussa oleville asiakkaille järjestetään tarvittaessa määräajoin 
myös omia, erillisiä ryhmiä.      

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien ta-
voitteiden toteutumista seurataan? 

Seuranta asiakassuunnitelman ja päätöksen mukaisesti vuorovaikutuksessa jatkuvasti, 
pääsääntöisesti seuranta- ja arviointipalaverit kolmen kuukauden välein.  

 

Hygieniakäytännöt 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden 
tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden 
hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
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Yksikössä on säännöllinen siivous      

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

Asiakkailla on mahdollisuus pestä kädet, käyttää maskia ja käsidesiä on saatavilla. 
Yleistä siivousta tehostetaan ja lisätään tarpeen mukaan    

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Yksityinen palveluntuottaja toteuttaa     

Miten henkilökunta on koulutettu/perehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykkihuollon 
toteuttamiseen ohjeiden ja standardien mukaisesti? 

Oma henkilökunta on perehdytetty hygieniaan liittyviin käytäntöihin vallitsevan tilan-
teen mukaan, esimerkiksi yleisvaarallisen tartuntataudin aikana maskien ja käsidesin 
käyttöön.   

Terveyden- ja sairaanhoito 

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sai-
raanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Ei järjestetä terveydenhoitoa eikä sairaanhoitoa    

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveydenseuranta toteutuu perusterveydenhuollossa tai 
erikoissairaanhoidossa. Ei järjestetä terveydenhoitoa eikä sairaanhoitoa  

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Ei järjestetä terveydenhoitoa eikä sairaanhoitoa    

Lääkehoito 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Ei järjestetä lääkehoitoa      

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Ei järjestetä lääkehoitoa      
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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 
Jenni Henttonen 
Puh. 040 833 5528, maanantaisin klo 12.00-15.00, 
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. 

 

 

 

 

 

https://karviainen.fi/asiointi/lomakkeet/
https://karviainen.fi/asiointi/lomakkeet/
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Monialainen yhteistyö 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty? 

Pyytämällä lapselta ja hänen huoltajaltaan lupa moniammatilliseen yhteistyöhön ja tie-
donvaihtoon perheen asioiden hoidossa.     

 

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? 

Perehdytysvaiheessa yksikön turvakävelyt, yhteiset palo- ja pelastusharjoitukset( pelas-
tusharjoitus toteutettu 5/2022), kartoitetaan henkilöstön EA-koulutuksen tarve (kartoi-
tettu viimeksi 05/2022), tehdään jatkuvaa yhteistyötä henkilöstöhallinnon, työterveyden 
ja työsuojelun kanssa. Jalkautuvaan työskentelyyn liittyvä turvallisuus on varmistettu 
jatkuvalla vuorovaikutuksella turvallisuusasioista keskustelemalla tiimissä (yksintyösken-
telyohjeiden läpikäynti). Yksikössä on tieto missä työntekijä on työskentelemässä. Työn-
tekijällä on tieto kuinka eri tilanteissa tulee toimia.  

 

 

Henkilöstö 

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

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Sosiaalihuoltolain mukaisessa lapsiperhepalvelujen tiimissä sekä omassa palvelutuotan-
nossa (lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, tukisuhdetoiminta, valvotut ja tuetut ta-
paamiset, valvotut vaihdot) työskentelee 23 työntekijää, jotka ovat ammattinimikkeil-
tään sosiaalityöntekijöitä, erityissosiaaliohjaajia, sosiaaliohjaajia, perhetyöntekijöitä, 
ammatillisia tukihenkilöitä, johtava sosiaalityöntekijä.  

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Sijainen rekrytoidaan tarvittaessa pidempiaikaiseen poissaoloon.   

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
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Karviaisen henkilöstötyytyväisyys kyselyillä, kehityskeskusteluilla, tiimikeskusteluilla, 
henkilöstön kanssa vuorovaikutuksessa 

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että 
lähiesimiestyöhön riittävästi aikaa? 

Sijainen rekrytoidaan tarvittaessa pidempiaikaiseen poissaoloon.   

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilös-
tön määrä? 

Sijainen rekrytoidaan tarvittaessa pidempiaikaiseen poissaoloon.   

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Rekrytoinnissa noudatetaan Karviaisen henkilöstöasioiden opasta ja siinä olevia ohjeita. 
Rekrytointi edellyttää, että virkaan/tehtävään on varattu talousarviossa rahoitus ja asi-
anomainen virka/toimi on perustettu. Virkasuhteen tullessa avoimeksi se julistetaan ha-
ettavaksi 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 käytössä sähköi-
nen Kuntarekry-ohjelma sekä toistaiseksi että määräaikaisesti palvelussuhteeseen tule-
vien valintaprosessiin. 

Henkilön oikeus harjoittaa ammattiaan tarkistetaan (asianmukaisesta) viranomaisrekiste-
ristä (Valvira, Suosikki- tai Terhikki-rekisteri). Sosiaalihuollon henkilöstön pätevyys on 
tarkistettava siitä yliopistosta/ammattikorkeakoulusta, josta päättötodistus on saatu en-
nen kuin sosiaalialan pätevyydet löytyvät viranomaisrekisteristä. 

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa 
työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä edellyttää, että työsuh-
teeseen tai virkasuhteeseen valitun on toimitettava rikosrekisteriote nähtäväksi ennen 
työ- /virkasuhteen suhteen solmimista. Esitetty rikosrekisteriote ei saa olla kuutta kuu-
kautta vanhempi (Laki 14.6.2002/6 §). 

Rikosrekisteriotteesta ei saa ottaa kopiota, eikä se jää työnantajalle. Lain velvoite on 
täyttynyt silloin kun valittava työntekijä on näyttänyt rikosrekisteriotteensa. Otteen nä-
kemisestä esimies tekee merkinnän työsopimukseen. 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
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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 esimies. Jokaisella 
työntekijällä on velvollisuus toimia perehdyttäjänä. Työpisteessä voidaan valita pereh-
dyttäjä, joka perehdyttää työhön. Uuden henkilön perehdytys tapahtuu työpisteessä 
sinne laaditun perehdytysaineiston avulla. Esimiesoppaassa on perehdyttämisen tarkis-
tuslista (ks. liite 6). 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)  
· Ammatillisen osaamisen kehittäminen  
· Työelämätaitojen parantaminen      
 
Henkilöstönäkökulmasta Karviaisen menestystekijöinä ovat Karviaisen kehittämiseen ja 
perusarvoihin sitoutunut henkilöstö, esihenkilöt ja johtajat.  Vahva osaaminen sosiaali- 
ja terveyspalveluissa vahvistaa paikallista kilpailukykyä sosiaali- ja terveydenhuollon uu-
distuksessa. Koulutussuunnitelma vuodelle 2022 tehty. Suunnitelma on saatavilla henki-
löstöpäälliköltä ja esihenkilöiltä. 
 

Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 

Työntekijä itse huolehtii, että tila on varattu ja että tila jää käytön jälkeen alkuperäi-
seen kuntoon, huolehtii ovien avaamisesta ja sulkemisesta, sekä että asiakkaat pääsevät 
sovitusti kokoukseen ja poistuvat sovitusti kokouksesta.    

Teknologiset ratkaisut 

Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkai-
suja yksiköllä on käytössään? 

Karviaisen toimitiloissa kulku henkilökohtaisella kulkulätkällä.   
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Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimi-
vuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 

Asiakkailla ei ole turva- ja kutsulaitteita. Perhekeskuksessa on asiakastapaamishuoneissa 
ja toimitiloissa asianmukaiset hälytinlaitteet henkilökunnan käytössä.   

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

Kirsi Hatanpää, perhekeskuspäällikkö,  puh. 044 711 4076    

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Henkilökunnan käytössä asiakastapaamisiin tarvittaessa kaksi alkometriä, joita huolle-
taan säännöllisesti. 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laittei-
den hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

- Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden seurantajärjestelmä 28.2.2018 ja päi-
vitetty 11.5.2022 

- Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lääkinnällisten laitteiden laite- ja tarvikerekis-
teri 15.11.2016 ja 13.5.2022 

- Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamissa vaaratilanteissa toimi-
minen Perusturvakuntayhtymä Karviainen Ohje 1/2016, päivitetty 1.12.2020, päi-
vitetty 13.5.2022 

 

Intrassa on asiasta tarkemmat ohjeet. 

        

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Asiakastyön kirjaaminen 

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

Pro Consona/Omni koulutusta järjestetään ryhmä- ja tiimimuotoisesti, tarvittaessa kut-
sutaan perehdyttäjä kouluttamaan työntekijää henkilökohtaisesti, kirjaamisen seuranta 
on jatkuvaa . Kiireellisissä tilanteissa kirjaaminen tehdään viipymättä, viimeistään seu-
raavana työpäivänä. 
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Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukai-
sesti? 

Säännöllisesti tiimikokouksissa keskustellen ja uusimmat ohjeet perehdyttäen  

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyk-
siä? 

Karviaisessa on päivitetty Tietosuojan ja tietoturvan ohjeistus. Tämä on toimitettu tii-
meille ja käyty keskustellen läpi tiimeissä. 

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tieto-
turvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Asiakas- ja potilasasiakirjojen käsittelyohjeet löytyvät Karviaisen henkilöstölle Klaarista/ 
tietosuojan alta. Uusi työntekijä käy tietoturvakurssin 1kk kuluessa työsuhteen alusta. 
Esihenkilö huolehtii, 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  Ei   Suunnitelma on julkisesti nähtävillä www.karviainen.fi ja Karviaisen 
asianhallintaohjelma.  

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-

mailto:katariina.lahti@karviainen.fi
mailto:katariina.lahti@karviainen.fi
http://www.karviainen.fi/
http://www.karviainen.fi/
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juus tai edunvalvontavaltuutus. Nämä näkee VTJ:stä. Mikäli kaikkea pyydettyä ei luovu-
teta, tulee niistä tehdä valituskelpoinen kieltäytymispäätös CaseM asianhallintaohjel-
massa. 

Linkki koulutukseen asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeuteen liittyen. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

Kirjaaminen, suhdeperusteinen systeeminen moniammatillinen työskentely ja asiakas-
työn laatu     

 

 

 

 

 

 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Laadittu pvm 25.4.2022       Tarkistettu pvm 7.6.2022  

https://www.youtube.com/watch?v=O1SUbWamSB4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O1SUbWamSB4&feature=youtu.be
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Paikka ja päiväys Vihdissä 3.6.2022      

Allekirjoitus Merja Tavi-Räisänen/ Kirsi Hatanpää   
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