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Sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontasuunnitelma

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palveluntuottaja

Nimi: Kainuun sote, perhepalveluiden tulosalue

Palveluntuottajan Y-tunnus: 2496986-0

Kuntayhtymän nimi: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -ky

Toimintayksikön nimi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote), perhepalveluiden tulosalue.

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, PL 400, 87070 Kainuu

Kainuun sote järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon, 
Suomussalmen alueella. Puolangan kunta on osajäsen Kainuun sotessa (mm. erikoissairaanhoito, kehitysvammaisten 
henkilöiden erityishuolto).
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä

Perhepalveluiden tulosalueeseen sisältyvät aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lapsiperheiden 
terveydenhuoltopalvelut ja vammaispalvelut. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, kuntouttava 
työtoiminta ja työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (Kainuun TYP) (ent. työvoiman palvelukeskus). Lapsiperheiden 
sosiaalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, Salmijärven lastensuojeluyksikkö sekä perhetyö. 
Vammaispalveluihin kuuluu kaikki vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palvelut. Näitä ovat esimerkiksi vammaisten 
henkilöiden sosiaalityö, Kuusanmäen palvelukeskus, ryhmäkodit, asumispalvelut, työ- ja päivätoimintakeskukset, asumisen 
ohjaus, omais- ja perhehoito sekä erityishuollon poliklinikan palvelut. Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin kuuluu lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut, mikä sisältää äitiys-, lasten ja perhesuunnitteluneuvolat, koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuollon palvelut ja perheneuvolan sekä koulujen psykososiaaliset palvelut. Lisäksi vastuualueeseen 
kuuluvat erikoissairaanhoidon lastentaudit, naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytystoiminta, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 
Kainuun sote järjestää palvelut alueen väestölle ja asiakaspaikkamäärä vaihtelee toiminnoittain.
Toimintayksikön katuosoite

Perhepalveluiden hallinto: Pohjolankatu 13, 3. krs
Postinumero

87100

Postitoimipaikka

Kajaani
Toimintayksikön vastaava esimies

perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen

Puhelin

044 750 2424, puhelinvaihde: 08 61561 
Sähköposti
matti.heikkinen@kainuu.fi, kirjaamo@kainuu.fi  

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä hankkii julkisina hankintoina palveluja. Alihankintana järjestettävät 
ostopalvelut on koottu Kainuun soten kilpailutuskalenteriin. Alkuperäisiä hankintasopimuksia säilytetään Kainuun soten 
sopimusrekisterissä (kirjaamo).

mailto:matti.heikkinen@kainuu.fi
mailto:kirjaamo@kainuu.fi
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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Toiminta-ajatus

Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus ilmaisee, 
kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-, 
vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädöksiin.

Mikä on yksikön toiminta-ajatus?

Osana Kainuun soten vuosittaista talousarviokirjaa kuntayhtymän tuloskortistossa on kuvattu perhepalveluiden tulosalueen 
toiminta-ajatus ja perustehtävät: Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme 
olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Arvot liittyvät läheisesti työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia 
käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Yksikön arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien 
asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne.

Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa yksikössä. 
Toimintaperiaatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa 
toimintaperiaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten 
kohtaamisessa.

Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet?

Arvot: 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, perhekeskeisyys

Visio: 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.

RISKINHALLINTA

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. 
Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, 
asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että 
työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille 
laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia?

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat

Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle 
asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta 
epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, 
analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille 
omavalvonnan osa-alueille.

Riskinhallinnan työnjako

Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi 
tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii 
aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, 
omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. 

Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, 
kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri 
ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja kehittämiseen.
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on päättänyt riskien hallintaan liittyvistä menettelytavoista seuraavasti:
- hallintosäännön (8 §) mukaan yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja antaa ohjeet sisäisestä 

valvonnasta ja riskien hallinnasta. Edelleen hallintosäännön luvussa 10 on kuvattu tarkemmin sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan tehtävät viranhaltijoiden ja esimiesten osalta”. (yhtymävaltuusto 19.6.2017, § 7) 

- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (yhtymävaltuusto 25.6.2014, § 8)
- laadunhallinta ja potilasturvallisuussuunnitelma, joka on luettavissa Kainuun soten Intranetissä (yhtymähallitus 

20.3.2013 § 158)
- Lääkintälaitteiden huollosta on annettu työohje (28.12.2016). Lääkintälaitteiden rekisteröinnistä, vastaanotto- ja 

turvatarkastuksista vastaa Kainuun soten tekniset palvelut (lääkintälaitehuolto).
- Kainuun soten lääkehoitosuunnitelma (päiv. 3.8.2017), ks. tarkempi kuvaus Kaimassa.
- konserniohje (yhtymävaltuusto 19.6.2017, § 8)

Omavalvontasuunnitelma perustuu lainsäädäntöön sekä ohjeisiin:
- terveydenhuoltolaki (1326/2011, 8 §, 57 §)
- STM:n asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (341/2011)
- laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010, 26 §)
- sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 47–49 §)
- yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa 

koskeva määräys (Valvira: 3344/05.00.00.01/2014)
- lastensuojelun määräaikojen omavalvonta (Valviran ohje 9/2016: 4001/05.00.00.01/2016)
- toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta (Valviran ohje 10/2016: 4002/05.00.00.01/2016) 

Riskien tunnistaminen

Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan.

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit?

Kainuun sotessa on käytössä laadunhallintaan sekä potilas- ja asiakasturvallisuuteen toimintaohjeet ja menettelytavat, jotka 
toteutetaan sähköisen HaiPro-raportointijärjestelmän avulla:

- vaaratapahtuman käsittely: vaaratapahtumat ilmoitetaan sähköisellä ilmoituslomakkeella, josta tiedot kirjautuvat 
suoraan tietokantaan jatkokäsittelyä varten: potilasturvallisuusilmoitus, oman ilmoituksen seuranta sekä käsittely ja 
raportointi.

- työturvallisuus: työturvallisuusilmoitus, työn vaarojen ja riskien selvittäminen
- kuntalain (410/2015) mukainen: sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan analyysi ja raportointi.
- asiakkailla on myös mahdollisuus tehdä sähköinen ilmoitus vaaratilanteesta.

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina 
toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. Edellä 
tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa 
tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen 
henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee 
käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta 
salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä. 
Ilmoitus tulee tehdä HaiPro-ilmoituksena (potilasturvallisuusilmoitus). (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 48–49 §) Kuntayhtymän 
työntekijät tekevät ilmoituksen HaiPron kautta, toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina työskentelevät 
voivat myös tehdä ilmoituksen (sähköinen ilmoitus hoidossa tapahtuneesta vaaratilanteesta).

Kainuun sotessa on tällä hetkellä vireillä SPro-ohjelman käyttöönotto sosiaalihuollon ilmoitusvelvollisuuden parantamiseksi.
Riskien käsitteleminen

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu 
riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon 
saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja 
tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista 
informoidaan korvausten hakemisesta.

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

Kainuun sotessa vaaratapahtumien raportoinnin tarkoituksena on kerätä tietoa ja oppia läheltä piti ja aittatapahtumista. Saatua 
tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Järjestelmään tallennettu tieto on luottamuksellista, eikä sitä käytetä muuhun 
kuin potilasturvallisuuden seurantaan ja kehittämiseen. Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja 
syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Vaaratapahtumat ilmoitetaan sähköisellä 
ilmoituslomakkeella, josta tiedot kirjautuvat suoraan tietokantaan jatkokäsittelyä varten. 

http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/38848/meeting/10120
http://kafi.tutka.net/sote_paatokset/kokous/20141070-8.HTM
https://kaima.kainuu.fi/sote/laadunhallinta-ja-potilasturvallisuus
http://kafi.tutka.net/sote_paatokset/kokous/2013994-9.HTM
http://kafi.tutka.net/sote_paatokset/kokous/2013994-9.HTM
https://kaima.kainuu.fi/tukipalvelut/teknisetpalvelut/ohjeet/Documents/Laakintalaitteiden_huolto.doc
http://kaima.kainuu.fi/sote/laakehoitosuunnitelma/Sivut/default.aspx
http://kaima.kainuu.fi/sote/laakehoitosuunnitelma/Sivut/default.aspx
http://mfilesjulkaisut.root.kainuu.fi/portaali/kainuunsote/view/38848/meeting/10120
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/562001/41771
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
https://www.awanic.fi/haipro/58/lomake.asp
https://www.awanic.fi/haipro/58/lista.asp?vaihe=1
https://www.awanic.fi/haipro/58/default.asp?kohdeid=58
https://www.awanic.fi/haipro/58/default.asp?kohdeid=58
https://www.awanic.fi/haipro/58/ttlomake.asp
https://www.awanic.fi/haipro/58/login.asp?sivu=riskiarviointi_lomake.asp?kohdeID=58&osioID=1&WPro=1
https://www.awanic.fi/haipro/58/login.asp?sivu=riskiarviointi_lomake.asp?kohdeID=58&osioID=2&WPro=1
https://www.awanic.fi/haipro/58/potilasilmoitus/potilasilmoitus.asp
https://www.awanic.fi/haipro/58/lomake.asp
https://www.awanic.fi/haipro/58/potilasilmoitus/potilasilmoitus.asp
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Korjaavat toimenpiteet

Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään 
tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta 
menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset.

Miten yksikössä reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin?

HaiPro-raportointijärjestelmään ilmoitetut haittatapahtumat käsitellään sähköisesti. Haittatapahtuman käsittelyssä arvioidaan ja 
kuvataan tapahtuma, tapahtuman tyyppi, seuraukset potilaalla ja työyhteisölle, riskiluokka (1–5), tilanteen hallinta, välittömät 
toimenpiteet, tapahtumaolosuhteet. Lisäksi kuvataan toimenpiteet ja toimenpiteiden toteutuminen, joilla tapahtuman 
toistuminen estetään. HaiPro raportointijärjestelmästä on lisäksi mahdollista muodostaa raportteja ja yhteenvetoja.

Muutoksista tiedottaminen

Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan 
henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille?

Vaaratapahtumailmoitukset pyritään käsittelemään työyksiköissä vähintään kerran kuukaudessa työyhteisökokousten 
yhteydessä. Kokoukseen tulisi osallistua yksikön toiminnasta esimies (esim. vastaava lääkäri, osastonhoitaja, tulosyksikön 
päällikkö), yksikön potilasturvallisuusvastaava ja yksikön henkilökuntaa mahdollisuuksien mukaan. Henkilökunnan 
osallistuminen kokouksiin tukee asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuurin kehittymistä. Kolme kertaa vuodessa yksikön esimies 
tekee vaaratapahtumailmoituksista lyhyen koosteen laatu- ja potilasturvallisuudentilanneraporttiin (Haipro -järjestelmää). 
Muutoksista tiedotetaan tarpeen mukaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille.

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi 
olla myös omat vastuuhenkilöt.
 
Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Tulosalueen omavalvontasuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet perhepalveluiden tulosalueen esimiehet yhteistyössä. 
Omavalvontasuunnitelma käsitellään perhepalveluiden johtoryhmässä, jossa on edustettuna henkilöstö. 
Omavalvontasuunnitelmat käsitellään työyhteisöissä.

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Omavalvontasuunnitelma laaditaan Kainuun soten hallintosäännön (18 §) mukaisen organisaatiojaon mukaisesti tulos- ja 
vastuualueittain. Lisäksi laaditaan tulosyksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma, elleivät tulosyksikön toimintaan liittyvät 
asiat sisälly vastuualueen omavalvontasuunnitelmaan.

Suunnittelusta ja seurannasta vastaavat toimintayksikön esimiehet (vastuualue- tai tulosyksikköpäällikkö).

Omavalvontasuunnitelman seuranta

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

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä?

Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus varmistetaan vuosittain ja omavalvontasuunnitelma päivitetään olennaisten 
muutosten yhteydessä tarvittaessa useammin.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja 
omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen.

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?

Omavalvontasuunnitelma tulee pitää nähtävillä toimintayksiköissä sekä kuntayhtymän Internet-sivuilla ja Intranetissä (Kaima).
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ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Palvelutarpeen arviointi

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa 
kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen 
selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen 
mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja 
kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin 
liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu.

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään?

Palvelutarpeen arviointi sisältää: 1) yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen tarpeesta; 2) 
sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä; 3) asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen 
palvelutarpeestaan, ellei palvelutarpeen arvioimiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa ole ilmeistä estettä; 4) asiakkaan ja 
sosiaalihuollon ammattihenkilön arvion 42 §:n mukaisen omatyöntekijän tarpeesta. (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 36–37 §) 

Palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla 
suunnitelmalla, ellei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta (39 §). Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa voi olla 
sosiaali- ja terveyspalveluissa käytössä erilaisia työmenetelmiä sekä mittareita, joita hyödynnetään arvioinnissa (kuvattuna 
tarkemmin vastuualueen ja/tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa).

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?

Sosiaalihuollon asiakkaan palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa 
yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Arviointia tehtäessä 
asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis- ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset 
vaihtoehdot palvelujen toteuttamisessa ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. 
Palvelutarpeen arvioinnista on säädetty sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 36 §). Asiakas- tai tapauskohtaisesti sovellettavaksi 
voi tulla sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädäntöä, jossa on tarkempia määräyksiä palvelutarpeen arvioinnista tai 
palveluiden järjestämisestä (esim. lastensuojelulaki 417/2007, laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977, laki 
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 1369/2014, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013).

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan 
suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut 
tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-
/asiakassuunnitelmaa ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista.

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?

Palvelutarpeen arviointia täydennetään asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla suunnitelmalla, 
ellei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma laaditaan, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhdessä 
asiakkaan kanssa ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. (sosiaalihuoltolaki 
1301/2014, 39 §). Asiakassuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa ja suunnitelmaan kirjataan toteutumisen seurantaa, tavoitteiden 
saavuttamista ja tarpeiden uudelleen arviointia koskevat tiedot. Sosiaalihuoltolain lisäksi asiakas- tai tapauskohtaisesti 
sovellettavaksi voi tulla sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädäntöä, jossa on tarkempia määräyksiä hoito- ja 
palvelusuunnitelman laatimisesta tai palveluiden järjestämisestä (esim. lastensuojelulaki 417/2007, 30 §, laki 
kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977, 31–34 §).

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?

Monialainen yhteistyö varmistetaan asiakas- tai tapauskohtaisesti. Palvelutarpeen arvioimiseksi, päätösten tekemiseksi ja 
sosiaalihuollon toteuttamiseksi toimenpiteestä vastaavan sosiaalihuollon viranomaisen on huolehdittava siitä, että käytettävissä 
on henkilön yksilöllisiin tarpeisiin nähden riittävästi asiantuntemusta ja osaamista. Jos henkilön tarpeiden arviointi ja niihin 
vastaaminen edellyttävät sosiaalitoimen tai muiden viranomaisten palveluja tai tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava 
toimenpiteestä vastaavan työntekijän pyynnöstä henkilön palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman 
laatimiseen. (sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 41)

Työntekijän on oltava tarpeen mukaan yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin sekä tarvittaessa henkilön omaisiin ja 
muihin hänelle läheisiin henkilöihin siten sosiaalihuoltolaissa tarkemmin säädetään. Tietojen antamisesta ilman asiakkaan 
suostumusta ja asiakastietojen kirjaamisesta monialaisessa yhteistyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä 
palveluissa sekä sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta saada laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellista 
virka-apua muilta viranomaisilta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000).
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Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, 
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. 
Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja 
itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

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

Potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeus on sosiaali- ja terveydenhuollon johtava periaate. 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on 
ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen 
itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan etu. 

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) lähtökohtana on, että myös niiden potilaiden tahtoa on 
kunnioitettava, jotka eivät kykene päättämään hoidostaan, ja että heidän arvioidun etunsa pohjalta toimitaan vain silloin, kun 
selvitystä heidän omasta tahdostaan ei saada. Suostumuksen antamiseen kykenemättömän potilaan lähiomaista tai muuta 
läheistä tai laillista edustajaa on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekoa kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten 
vastaisi potilaan tahtoa, ja tällaiseen hoitoon on saatava myös suostumus. Mielenterveyslain (1116/1990) mukaiset 
rajoittamistoimenpiteet koskevat tahdostaan riippumattomaan hoitoon määrättyjä potilaita. Vapaaehtoisesti sosiaalihuollon 
palveluissa oleviin kohdistettavista rajoittamistoimenpiteistä ei mielenterveyslaissa ole säännöksiä, eli niitä ei voi käyttää.

Kun potilaan perusoikeuksien rajoittamista hoidon aikana tarvitaan, rajoitusten on perustuttava lakiin ja ne tulee voida oikeuttaa 
erikseen kussakin tapauksessa ja kyseessä olevan perusoikeuden osalta. Rajoitus on tehtävä yksilöllisen harkinnan 
perusteella tapauskohtaisesti. Toiminnassa huomioidaan potilaan tai asiakkaan itsemääräämisoikeutta koskevat ohjeistukset 
(esim. Valviran muistio 9.10.2015: potilaan tietotekniset laitteet psykiatrisessa yksikössä; Valviran ohje 15.3.2013: Lasten 
itsemääräämisoikeuden toteutuminen lastensuojelun sijaishuollossa; Valviran ohje 15.3.2013: Sosiaalihuollon asiakkaiden 
itsemääräämisoikeuden vahvistaminen).
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan 
lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja 
sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai 
turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. 
Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa 
kunnioittaen. Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset 
lastensuojelulaissa.

Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu?

Kaikissa Kainuun soten toimintayksiköissä on tunnettava rajoituksia koskeva lainsäädäntö ja menettelytavat sekä noudatettava 
niitä. Toimintayksiköissä, joissa on käytössä rajoitustoimenpiteitä, tulee olla laadittuna kirjallinen rajoitustoimenpiteitä koskeva 
menettelyohje, johon kirjataan päätöksentekomenettely sekä ohjeet siitä, miten rajoitustoimenpiteet toteutetaan turvallisesti 
asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen.
Asiakkaan kohtelu

Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta 
vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai 
johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään 
järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa 
reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan.

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos 
epäasiallista kohtelua havaitaan. Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään 
asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne?

Avoimella keskustelulla hoitoa/palvelua antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein selvittää mahdolliset 
väärinkäsitykset potilaan/asiakkaan ja hänen hoitoonsa/palveluunsa osallistuneiden välillä. Hoidossa tai palvelussa 
tapahtuneet virheet ja puutteet on usein mahdollista korjata saman tien. 

Lisäksi Kainuun sotessa on käytössä laadunhallintaan sekä potilas- ja asiakasturvallisuuteen toimintaohjeet ja menettelytavat, 
jotka toteutetaan sähköisen HaiPro-raportointijärjestelmän avulla. Potilaalla ja/tai asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus tehdä 
muistutus tai kantelu (kuvattu tarkemmin kohdassa asiakkaan oikeusturva).
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Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen

Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, 
laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle 
ja asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä.

Palautteen kerääminen: miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan 
kehittämiseen? miten asiakaspalautetta kerätään?

Kainuun sotessa on käytössä sähköinen, reaaliaikainen asiakaspalautejärjestelmä Qpro Feedback asiakaspalautejärjestelmä. 
Palautejärjestelmän kautta asiakas/potilas voi antaa palautetta saamastaan hoidosta tai palvelusta. Palaute ohjautuu suoraan 
asianomaisen yksikön palautteenkäsittelijälle. Järjestelmä lähettää tiedon saapuneesta palautteesta sähköpostitse määritellylle 
käsittelijälle ja järjestelmään on mahdollista syöttää myös paperilomakkeilla annettua palautetta. ks. 
http://sote.kainuu.fi/sote_palaute 

Edellä mainittu asiakaspalautejärjestelmä ei ole tällä hetkellä käytössä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tai 
vammaispalveluiden vastuualueella, mutta asiakkaat voivat niin halutessaan antaa palautetta sähköisellä kyselylomakkeella.

Kyselyjen lisäksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon perhepalveluiden kehittämisessä hyödynnetään yksittäisiä kokemus- ja 
kehittäjäasiantuntijoita. Kainuun sote on nimennyt edustajat alueellisiin lakisääteisiin toimielimiin (esim. vammaisneuvosto) ja 
Kainuun sote järjestää potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöille yhteistyökokouksen kahdesti vuodessa. Kuntalaiset 
voivat osallistua niin ikään lakisääteisten suunnitelmien valmisteluun (esim. otakantaa.fi -palvelun kautta). Kainuun sotessa ei 
ole tällä hetkellä käytössä asiakasraateja.  

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä

Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

Asiakkaan on mahdollista antaa palautetta eri tavoin ja ensisijaisesti asiakkaan toivotaan keskustelevan hoitoa tai palvelua 
antaneen yksikön henkilöstön kanssa sekä tarvittaessa antamaan palautetta sähköisellä palautelomakkeella. Kainuun soten 
Internet-sivuilla on kattava ohjeistus asiakaspalautteen antamiseen, ks. https://sote.kainuu.fi/palaute. 

Asiakaspalautejärjestelmän avulla asiakaspalautteen käsittely on työyhteisöissä helppokäyttöistä, turvallista, joustavaa ja 
helposti ylläpidettävää. Asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä soveltuvin osin. Raportteja hyödynnetään 
osavuosiraportoinnissa, johdon katselmuksissa sekä toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Qpro Feedback -raportit tuotetaan 
automaattisesti reaaliajassa (raporttityypit: koosteraportti, vertailuraportti, ristiintaulukointi, yhteenveto).

http://sote.kainuu.fi/sote_palaute
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=167604&chk=RJP5V52U
https://sote.kainuu.fi/palaute
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Asiakkaan oikeusturva

a) Muistutuksen vastaanottaja
Kainuun soten Internet-sivuilta on saatavissa lomakkeet muistutuksen tekemistä varten: 

- sosiaalihuollon muistutuslomakelomake

- terveydenhuollon muistutuslomake.

Sosiaalihuoltoa koskeva muistutus voidaan jättää sosiaaliasiamiehelle, toimintayksikön esimiehelle tai vastuualueen 
esimiehelle. Terveydenhuoltoa koskeva muistutus tulee lähettää potilasasiamiehelle, jota kautta muistutus etenee vastauksen 
antajalle.

Vastauksen sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000, 23 §) tai potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992, 10 §) 
mukaiseen muistutukseen antaa perhepalvelujohtaja, vastuualuepäälliköt, tulosyksikköpäälliköt. Muistutukseen, joka koskee 
tulosaluejohtajaa, vastuualue- tai tulosyksikköpäällikköä, antaa vastauksen muistutuksen kohteena olevan viranhaltijan 
esimies. Useaa tulosaluetta koskevaan muistutukseen vastauksen antaa kuntayhtymän johtaja. (hallituksen 
delegointipäätöksen mukaisesti)

Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta hakea muutosta tai kannella asiasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
kanteluasioiden käsittelyraja on kaksi vuotta, kuten muissakin hallintoasioiden kanteluissa. Kantelu tehdään Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastoon tai Valviraan. Lisätietoa kantelusta on saatavilla aluehallintoviraston Internet-sivuilta.

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai 
täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti. 
Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai jos 
oikeusasiamies muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. Lisätietoa kantelusta oikeusasiamiehelle on saatavilla 
oikeusasiamiehen Internet-sivuilta.

b) Sosiaali- ja potilasasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sosiaaliasiamies on Tiina Komulainen, puh. 044 797 0548.

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoalain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa tämän alin mukaisen 
muistutuksen tekemiseen liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja 
toteuttamiseksi sekä seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä. Sosiaaliasiamiehen asiakasvastaanotto järjestetään 
ajanvarauksella sopimuksen mukaan eri kunnissa. Lisätietoa sosiaaliasiamiehen toiminnasta: 
https://sote.kainuu.fi/sosiaaliasiamies. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän potilasasiamies on Liisa Vilmi-Johansson, puh. 044 710 1324. 

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa potilasta tai potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta potilaan läheistä 
potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa, avustaa potilasta muistutuksen tai muiden hoitoa koskevien valitusten tai 
potilas-/lääkevahinkoa koskevan korvaushakemuksen vireillepanossa, tiedottaa potilaan oikeuksista ja toimia muutenkin 
potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisätietoa: https://sote.kainuu.fi/potilasasiamies 
c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Kuluttajaneuvonnan puhelinnumero: 029 553 6901 (arkisin 9–15).

Kuluttajaneuvonta on palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan. Ota 
aina ensin yhteyttä yritykseen, jonka kanssa olet asioinut. Kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa ja 
palvelua ohjaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Lisätietoa ks. www.kuluttajaneuvonta.fi.

Kainuun soten toiminta-alueella palvelee Pohjois-Suomen maistraatti, Kajaanin yksikkö. Lönnrotinkatu 2 C, PL 221, 87101 
Kajaani.
d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan 
toiminnan kehittämisessä?

Muistutus käsitellään asianmukaisesti. Muistutukset käsitellään työntekijöiden kanssa, joita muistutus koskee ja tarvittaessa 
laajemmin työyhteisössä. Muistutusten lisäksi kantelu- ja valvontapäätökset sekä asiakaspalaute huomioidaan soveltuvin osin 
toiminnan kehittämisessä. 
e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle

Kohtuullisena aikana muistutukseen vastaamisessa pidetään neljää viikkoa. Muistutukset pyritään käsittelemään 
mahdollisimman pian.

https://sote.kainuu.fi/sosiaalihuollon-muistutuslomake
https://sote.kainuu.fi/sosiaalihuollon-muistutuslomake
https://sote.kainuu.fi/potilasasiamiespalvelun-lomakkeet
https://www.avi.fi/web/avi/kantelu1#.WdN-zDWU9rR
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/kantelu-oikeusasiamiehelle
https://sote.kainuu.fi/sosiaaliasiamies
https://sote.kainuu.fi/potilasasiamies
http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
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PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen

Huomioidaan tarkemmin vastuualueen tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa.

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen

Huomioidaan tarkemmin vastuualueen tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa.

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, 
kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan.

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan?

Huomioidaan tarkemmin vastuualueen tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa.
Ravitsemus

Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa?

Huomioidaan tarkemmin vastuualueen tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa.
Hygieniakäytännöt

Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat hygieniakäytännöille 
tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen 
estäminen.

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

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on infektioiden torjunta -yksikkö, jonka työohjeet ovat soveltuvin osin 
hyödynnettävissä eri työyksiköissä.  Työohjeet on luettavissa Kaimassa, ks. ohje- ja lomakerekisteri. Lisäksi Kainuun sotella on 
hygieniayhdyshenkilöverkosto. 

Kainuun soten työyksikkökohtainen infektioiden torjuntasuunnitelma laaditaan Kainuun soten lomakepohjalle.

Kainuun sote on laatinut ohjeistuksen työntekijöiden ja opiskelijoiden ulkoasusta potilas- ja asiakastyössä (ks. ohje 10.5.2016)
Terveyden- ja sairaanhoito

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden hammashoidon 
sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen 
kuolemantapauksen varalta.

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja 
äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?

Huomioidaan tarkemmin vastuualueen tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa.

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?

Huomioidaan tarkemmin vastuualueen tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa.

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?

Huomioidaan tarkemmin vastuualueen tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa.

http://kaima.kainuu.fi/sote/sairaanhoito/infektioiden%2520torjunta/Ohje-%2520ja%2520lomakerekisteri/Sivut/default.aspx
http://kaima.kainuu.fi/sote/sairaanhoito/infektioiden%2520torjunta/infektioiden%2520torjunta/Kaikki%2520asiakirjat/Infektioiden%2520torjuntasuunnitelma.doc
http://kaima.kainuu.fi/sote/sairaanhoito/infektioiden%2520torjunta/infektioiden%2520torjunta/Kaikki%2520asiakirjat/Tyontekijoiden_ja_opiskelijoiden_ulkoasu_potilas_ja_asiakastyossa.doc
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Lääkehoito

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen 
lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä 
vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä 
että julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö.

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään?

Kainuun sotessa on laadittu erillinen lääkehoitosuunnitelma (päiv. 1.8.2012, Turvallinen lääkehoito -työryhmä). Niissä 
toimintayksiköissä, joissa on käytössä lääkehoitoa, tulee olla laadittuna kirjallinen yksikön lääkehoitosuunnitelma. 
Lääkehoitosuunnitelma päivitetään tarpeen mukaan ja tarve arvioidaan vuosittain suunnitelmaa tarkistettaessa. 
Yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma laaditaan Kainuun soten lomakepohjalle.

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta?
Toimintayksiköittäin nimettävä(t) lääkehoidon vastuuhenkilö(t).

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, 
terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi 
asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää 
on tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelunantajien kanssa toteutetaan?

Monialaisesta yhteistyöstä huolehditaan asiakas- tai tapauskohtaisesti. Palvelutarpeen arvioimiseksi, päätösten tekemiseksi ja 
sosiaalihuollon toteuttamiseksi toimenpiteestä vastaavan sosiaalihuollon viranomaisen on huolehdittava siitä, että käytettävissä 
on henkilön yksilöllisiin tarpeisiin nähden riittävästi asiantuntemusta ja osaamista. Jos henkilön tarpeiden arviointi ja niihin 
vastaaminen edellyttävät sosiaalitoimen tai muiden viranomaisten palveluja tai tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava 
toimenpiteestä vastaavan työntekijän pyynnöstä henkilön palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman 
laatimiseen. (sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 41)

Työntekijän on oltava tarpeen mukaan yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin sekä tarvittaessa henkilön omaisiin ja 
muihin hänelle läheisiin henkilöihin siten kuin tässä laissa tarkemmin säädetään. Tietojen antamisesta ilman asiakkaan 
suostumusta ja asiakastietojen kirjaamisesta monialaisessa yhteistyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä 
palveluissa sekä sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta saada laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellista 
virka-apua muilta viranomaisilta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa.
Alihankintana tuotetut palvelut

Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja 
asiakasturvallisuusvaatimuksia?

Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta on säännönmukaista, yksityisiltä palveluntuottajilta edellytetään lakisääteisten 
suunnitelmien laatimista ja pitämistä ajan tasalla. Kainuun sote huomioi omissa alihankintana tuotettavissa sopimuksissa eri 
lainsäädäntöön sisältyvät sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimukset.

http://kaima.kainuu.fi/sote/laadunhallinta%2520ja%2520potilasturvallisuus/toimintaj%25c3%25a4rjestelm%25c3%25a4%2520ja%2520sen%2520yll%25c3%25a4pit%25c3%25a4minen/Lomakerekisteri/Yksikk%25c3%25b6kohtainen%2520l%25c3%25a4%25c3%25a4kehoitosuunnitelma.doc
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ASIAKASTURVALLISUUS
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden 
kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja 
ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta 
osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä 
vanhuspalvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan 
itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen.

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden 
asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa?

Toimintayksiköissä noudatetaan palo- ja pelastusviranomaisten antamia määräyksiä. Kainuun sotella on hallinnollinen ohje 
(21.3.2016, ks. ohje) poistumisturvallisuuskoulutuksista ja työyksiköissä tapahtuvasta poistumisturvallisuusharjoituksista.  
Ohjeen mukaan työyksikön esimiehet huolehtivat siitä, että poistumisturvallisuusharjoittelu on säännöllistä toimintaa ja 
harjoituksia tulee toteuttaa kaksi kertaa vuodessa.

Henkilöstö

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

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa päivähoitolaki 
ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on 
luvanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu 
asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti 
henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen. 

Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli 
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä 
pidettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja 
henkilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys 
varmistetaan.

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?

Kuvataan tarkemmin vastuualueen tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa. Hoito- ja hoivahenkilöstön määrässä ja 
rakenteessa huomioidaan toimintaan mahdollisesti soveltuvat laatusuositukset sekä lainsäädäntöön sisältyvät määräykset.

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet?

Henkilöstön palkkaamisesta ja palvelussuhteissa tapahtuvista muutoksista on laadittu hallinnollinen ohje (8.10.2013). 

Ohjeen mukaan: palkattavaan tehtävään liittyvä virka tai työtehtävä on oltava vakanssiluettelossa. Ajantasainen 
vakanssiluettelo on henkilöstöhallinnossa. Palkkamäärärahat palkkaamiselle on oltava varattuna kyseisen toimintavuoden 
talousarvioon siihen toimintayksikköön, johon vakanssi sijoittuu. Vaihtoehtoisesti palkkamäärärahat voidaan osoittaa kesken 
toimintavuoden tehtävään, jos tehtävän hoitamiseen on ostopalveluihin varattu määrärahaa ja sieltä rahaa kohdennetaan 
työntekijän palkkaamiselle tai hallitus osoittaa palkkamäärärahat. Tehtävän täyttämiseen haetaan täyttölupaa (pl. lääkärit, 
psykologit, sosiaalityöntekijät).

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?

Henkilöstövoimavarojen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Riittävyyden arvioinnissa huomioidaan toimintaan mahdollisesti 
soveltuvat laatusuositukset sekä lainsäädäntöön sisältyvät määräykset.

http://kaima.kainuu.fi/kokousasiakirjat/Sosiaali%2520ja%2520terveystoimiala/Sote_jory_muistio_22032016/Hallinnollinen%2520ohje%2520poistumisturvallisuus.doc
http://kaima.kainuu.fi/henkilosto/hallinnolliset_ohjeet/Hallinnolliset%2520ohjeet/Henkil%25C3%25B6st%25C3%25B6n%2520palkkaaminen%2520ja%2520palvelussuhteessa%2520tapahtuvat%2520muutokset.pdf
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Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että 
työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä 
työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia 
henkilöstön rakenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille 
kuin työyhteisön työntekijöille.

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?

Toimintaohje: voimassa olevien toimien ja virkojen hakuprosessiin 1.1.2017 alkaen (6.2.2017). Toimintaohjetta täydentää 
vuosittain annettava talousarvion täytäntöönpano-ohje.

Hallinnollinen ohje: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän rekrytointi (päiv. 22.8.2017).

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

Noudatetaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ja lakia yksityisyyden suojasta 
työelämässä (759/2004). Kelpoisuus, soveltuvuus ja luotettavuus arvioidaan työhaastattelun ja tarvittaessa erillisen 
soveltuvuusarvioinnin perusteella. 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä 
omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. 
Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista 
asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa.

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja 
tietosuojaan?

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on laatinut perehdyttämiseen liittyvän ohjeistuksen (luettavissa Kaimassa). 
Sekä organisaatio- että työyksikkötason perehdyttämisprosessisi dokumentoidaan. Hallinnollinen esimies arkistoi allekirjoitetun 
perehdyttämislomakkeet, kopiot jäävät työntekijälle. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää vuosittain 
keväisin Tervetuloa -infon uusille työntekijöille. Asiakastietojen käsittelystä ja tietosuojasta on käytössä ohjeet ja 
työntekijäkohtaiset sitoumukset.
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus?

Henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmat tehdään vuosittain talouden ja toiminnan suunnittelun yhteydessä. Kainuun 
sote järjestää täydennyskoulutusta keskitetysti, minkä lisäksi henkilöstö voi osallistua ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen. 

Vuosittain laaditaan tulosyksikön/vastuualueen henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma. Täydennyskoulutustiedot 
tallennetaan työntekijäkohtaisesti HRM-tietojärjestelmään.

Kainuun sotella on ohje verkkokoulutuksista (päiv. 30.3.2016).

Toimitilat

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Suunnitelmassa 
kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai 
miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten 
vierailut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää. 

Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi:

- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät?
- Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa.

Tilojen käytön periaatteet

Kuvataan tarkemmin vastuualueen tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa.

https://kaima.kainuu.fi/henkilosto/hallinnolliset_ohjeet/Hallinnolliset%2520ohjeet/Teht%25C3%25A4vien%2520t%25C3%25A4ytt%25C3%25B6%25202017-2018_hallinnollinen%2520ohje.pdf
https://kaima.kainuu.fi/henkilosto/rekrytointi-ja-tukipalvelut/rekrytointi/Documents/Rekrytointiprosessi%25202017.doc


13

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?

Kuvataan tarkemmin vastuualueen tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa.

Teknologiset ratkaisut

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. 
Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia 
vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. 
Suunnitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden 
käytön ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä.

Kuvataan tarkemmin vastuualueen tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa, mikäli käytössä on kulunvalvontakameroita, 
hälytys- tai kutsulaitteita.

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen 
varmistetaan?

Kuvataan tarkemmin vastuualueen tai tulosyksikön omavalvontasuunnitelmassa.

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja 
hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). 
Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja 
verenpainemittarit, kuulolaitteet, silmälasit. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista.

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen 
toteutuminen?
     

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on laadittu useita ohjeita: 
- työohje laitevastaavien tehtävästä (23.3.2011) 
- työohje lääkintälaitteiden huollosta (18.2.2008).

Jokaisessa lääkintä- ja hoitolaitteita käyttävissä yksiköissä tulee olla laitevastaava(t). Laitevastaavia on oltava sellainen määrä, 
että laitteista huolehtiminen on tehokasta toimintayksiköittäin nimetyt laitevastaavat. Yksikön esimies ja laitevastaava(t) 
huolehtivat siitä, että hoitoon ja/tai tutkimukseen vaadittavat laitteet ovat saatavilla ja käyttökunnossa. Laitevastaava(t) ja koko 
henkilöstö seuraavat laitteiden toimintakuntoa toimintahäiriöiden ennalta ehkäisemiseksi ja huolehtivat korjaus-, huolto- tai 
kalibrointitarpeen tiedon välittämisestä teknisiin palveluihin. Laitevastaavat on nimetty toiminta-/työyksiköittäin ja ajantasainen 
lista on luettavissa Kaimassa, ks. laitevastaavat.

Ammattimaisen käyttäjän on tehtävä vaaratilanneilmoitus Valviralle ja raportoitava tapahtumasta laitevalmistajan edustajalle. 
Vakavasta vaaratilanteesta on tehtävä ilmoitus 10 vuorokauden ja läheltä piti -tapauksessa 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun 
käyttäjä tai valmistaja on ensimmäisen kerran saanut tiedon tapahtumasta. Ks. Valviran Internet-sivut. 

http://kaima.kainuu.fi/tukipalvelut/teknisetpalvelut/ohjeet/Documents/Laitevastaavan%2520teht%25C3%25A4vi%25C3%25A4.doc
http://kaima.kainuu.fi/tukipalvelut/teknisetpalvelut/ohjeet/Documents/Laitevastaavan%2520ty%25C3%25B6ohje.pdf
http://kaima.kainuu.fi/tyoryhmat/laitevastaavat/Laitevastaavat/Kainuun%2520soten%2520laitevastaavat.xls
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/valviralle-tehtavat-ilmoitukset/ilmoitus-vaaratilanteesta
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Asiakas- ja potilastietojen käsittely

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä 
edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä 
tiedonhallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia 
tietoja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri 
rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat 
tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon 
asiakastiedot. 

Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 
19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan 
omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä 
olennaisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin 
potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. 
Laissa säädetään velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen.

Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), 
tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla 
rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja 
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista.

Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tietojenkäsittelyä 
suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. 
Tietojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan 
erillisiin asiakirjoihin.

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä 
lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja 
viranomaismääräyksiä?

Asiakas- ja potilastietojen asianmukainen käsittely on osa perehdyttämistä. Perehdyttämisen taustalla on työturvallisuuslaki 
(738/2002 14§). Kohderyhmänä ovat uudet työntekijät ja työyhteisössämme uusiin tehtäviin siirtyvät henkilöt sekä pitkältä 
työlomalta tai virkavapaalta palaavat työntekijät. Hallinnollinen esimies vastaa perehdyttämisestä.

Kainuun sotessa on useita hallinnollisia ohjeita tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn
- potilastietojen käsittelyohje (4.3.2015) 
- tietosuojakäsikirja (hallinnollinen ohje, laadittu 28.4.2006)
- tietoturvapolitiikka (8.5.2013) ja tietoturvaperiaatteet osa-alueittain (1.1.2013)
- asiakaslähtöisten tiedonkorjaamisvaatimusten käsittelyohje (14.8.2012)

Kainuun sotella on käytössä lomakkeet rekisteritietojen tarkastamiseen, tallennetun tiedon korjaamiseen sekä rekisteritietojen 
käsittelyyn:

- asiakasrekisteritietojen tarkastuspyyntö ja asiakasrekisteriin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus
- potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö ja potilasrekisteriin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus
- rekisteritietojen käsittelyn selvityspyyntö.

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä 
perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?

Kainuun sote järjestää tietosuojasta ja tietoturvasta säännöllistä täydennyskoulutusta. Tietosuoja ja tietoturva ovat osa 
organisaatiotason perehdyttämistä.

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain 
rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä?
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä toimii rekisterinpitäjänä sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa toiminta-
alueellaan. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä käytössä olevista tietojärjestelmistä ja kuntayhtymän eri 
tehtävistä syntyvistä henkilörekistereistä laaditaan sekä ylläpidetään tietojärjestelmä-, potilas- ja asiakasrekisteriselosteet. 
Rekisteriselosteet on julkisesti nähtävissä toimintayksiköissä ja Kainuun soten Internet-sivuilla, ks. http://sote.kainuu.fi. Kainuun 
soten rekisteriselosteissa informoidaan rekisteröidyn oikeuksista. Rekisteri- ja tietosuojaselosteiden ajantasaisuus tulee 
tarkistaa vuosittain.

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

http://kaima.kainuu.fi/tukipalvelut/arkisto-jatietosuojapalvelut/asiakirjahallinto/Documents/Kainuun%2520sosiaali-%2520ja%2520terveydenhuollon%2520kuntayhtym%25c3%25a4n%2520potilastietojen%2520k%25c3%25a4sittelyohje_2013%2520uusi.doc
http://kaima.kainuu.fi/tukipalvelut/arkisto-jatietosuojapalvelut/asiakirjahallinto/Documents/Tietosuojak%25c3%25a4sikirja.pdf
http://kaima.kainuu.fi/tukipalvelut/arkisto-jatietosuojapalvelut/asiakirjahallinto/Documents/Tietoturvapolitiikka%25201.1.2013.doc
http://kaima.kainuu.fi/tukipalvelut/arkisto-jatietosuojapalvelut/asiakirjahallinto/Documents/Tietoturvan%2520periaatteet%2520osa-alueittain%25201.1.2013.doc
http://sote.kainuu.fi/general/Uploads_files/Lomakkeet/Arkistopalvelut/Asiakasrekisteritietojen_tarkastuspyynto.doc
http://sote.kainuu.fi/general/Uploads_files/Lomakkeet/Arkistopalvelut/Asiakasrekisteriin_tallennetun_tiedon_korjaamisvaatimus.doc
http://sote.kainuu.fi/general/Uploads_files/Lomakkeet/Arkistopalvelut/Potilasrekisteritietojen_tarkastuspyynto.doc
http://sote.kainuu.fi/general/Uploads_files/Lomakkeet/Arkistopalvelut/Potilasrekisteriin_tallennetun_tiedon_korjaamisvaatimus.doc
http://sote.kainuu.fi/general/Uploads_files/Lomakkeet/Arkistopalvelut/Rekisteritietojen_kasittelyn_selvityspyynto.doc
http://kaima.kainuu.fi/tukipalvelut/arkisto-jatietosuojapalvelut/asiakirjahallinto/Documents/Potilasrekisteri.doc
http://kaima.kainuu.fi/tukipalvelut/arkisto-jatietosuojapalvelut/asiakirjahallinto/Documents/Vanhusten%2520ymp%25c3%25a4rivuorokautisten%2520hoivapalvelujen%2520rekisteriseloste.doc
http://sote.kainuu.fi/
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Kainuun soten arkistopäällikkö/tietosuojavastaava Jenni Kyyriäinen, p. 044 797 0165, jenni.kyyriainen@kainuu.fi 

mailto:jenni.kyyriainen@kainuu.fi
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YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamisesta

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. 
Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin 
vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.

     

OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja)
Paikka ja päiväys

Kajaanissa 10.10.2017

Allekirjoitus

Matti Heikkinen
perhepalvelujohtaja
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
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LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA 
LAATUSUOSITUKSIA:

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, 
elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. 

- http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon 
johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf

STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten 
asumispalveluiden laatusuositus

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-
3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. 
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle

- http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-
organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-
suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia

Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi: 
- Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030

Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä:
- Valviran määräys 4/2010: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn 
- Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-

jatietosuojaselosteet.html 
- Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: 

http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/
- Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf

- Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf)

TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE:

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

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html%2520
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html%2520
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf

