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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja 

Ikaalisten kaupunki 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 0203797-4 

 

 

Toimintayksikön nimi 

Ikaalisten kotihoito 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Ikaalisten kaupunki 
sosiaali- ja terveystoimi 
PL 42 
39501 Ikaalinen 
p. 0345011 (vaihde) 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Kotihoito; ikäihmiset, lapsiperheet, vammaiset 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Vanha Tampereentie 21 
 

Postinumero 

39500 
 

 

IKAALINEN 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Tiina Hankala 
 

Puhelin 

0447306203 
 

Sähköposti 

tiina.hankala@ikaalinen.fi 
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

- Pia Laakso /siivous, asiointi- ja kotihoitopalvelut 
- Aira Sillanpää/ siivous, jalkahoito, kotihoitopalvelut 
- JyllinKodit / kotiateria- ja kotihoito palvelut 
- Carita Nummela JalCahoitola / kotihoitopalvelut 
- Securitas / turvapalvelut 
- Satu Tuominen, kotihoivapalvelu 

 
 
  

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi
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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 
Toiminta-ajatus 
 

Kotihoidon tavoitteena on tukea hoitoa ja hoivaa tarvitsevien asiakkaiden selviytymistä kotona 
mahdollisimman pitkään tukemalla heidän itsenäistä asumistaan ja selviytymistä omassa 
kodissaan itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.  
Lapsiperheitä tuetaan myös lasten kasvatuksessa ja arjessa selviytymisessä.  
 
Haluamme tuoda asiakkaan arkeen hoivatyön lisäksi virikkeitä ja lisätä arjen merkityksellisyyttä 
erilaisilla retkillä, ulkoilulla ja yhteisöllisyyden lisäämisellä.  Haluamme nähdä ikääntyneen 
asiakkaan voimavarat ja tukea niitä. Työmme on kuntouttavalla otteella tehtävää työtä.  
 
Kotihoidossa työskennellään aamuvuorossa ma-pe 7.30-15.15, la-su 7-14 ja iltavuorot 14-21.  
 

Arvot ja toimintaperiaatteet: 
 

Kotihoidon palveluiden perusperiaatteet ovat: 

• asiakkaan hyvän elämän jatkuvuus 

• itsemääräämisoikeus 

• osallisuus 

• turvallisuus 
 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
Riskienhallinnan järjestelmät, menettelytavat, toimenpiteet 

Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan ja pyritään tunnistamaan riskejä 
jo ennalta. Riskienhallintaan kuuluu puuttuminen epäkohtiin ja riskien minimointi. 
Kaupunginhallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan.  
 
Riskejä arvioidaan ja ennakoidaan työyksikössä yhteistyössä riskien arvioinnin suunnittelulla ja 
yhteistyöllä työterveyden sekä työsuojelun kanssa. Kotihoidossa on vuonna 2020 päivitetty 
riskienhallintasuunnitelma ja tehty Halmeri riskienarviointityö henkilöstön kanssa.  
 
Henkilökunta on perehdytetty ja koulutettu työtehtäviinsä. Henkilökunnalle on laadittu ohjeet 
väkivallan ehkäisyyn ja käsittelyyn. Henkilöstölle on järjestetty palo- ja turvallisuus koulutusta.  
Uudet työntekijät perehdytetään perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Perehdytyssuunnitelma 
on kotihoidon tiimihuoneessa. Toimintamme vastaa tietosuojavaatimukset. 
Tietosuojakoulutuksen on henkilöstö käynyt vuonna 2020.  
 
Tartuntatautiriskit ovat huomioita ja tunnistettu, ja niihin on reagoitu hygieniaohjeilla. 
Kotihoidossa on oma hygieniavastaava, joka käy koulutuksissa vuosittain ja tiedottaa muun 
henkilökunnan.  

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

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

Riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Kaikki riskit kirjataan HaiPro-ohjelmaan 
(=asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointiohjelma). Tapahtumasta tulee tieto 
esimiehelle sähköisesti.  
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Jokaisen työntekijän velvollisuus on ottaa puheeksi havaitsemansa hoidon laatuun vaikuttavat 
seikat. Kaikki kaltoinkohtelun muodot tulee ilmoittaa välittömästi esimiehelle. Vakavat 
rikosepäilyt ilmoitetaan poliisille (soitto 112). Tilanteissa, joissa henkilö on vajaavaltainen tai 
hänen ymmärryksenä on alentunut, ammattihenkilöiden velvollisuus on edistää hänen etujaan.  
 
 
Riskien käsitteleminen 

Esimies arvioi ilmoituksen ja käy sen lävitse kotihoidon henkilöstön kanssa. Yhdessä 
keskustellaan, mitä toiminnassa tulee muuttaa, miten koko tapahtuman olisi voinut välttää, 
pitääkö muuttaa ohjeistusta jne.  
Esimies varmistaa työntekijän hyvinvoinnin ohjaten tarvittaessa työterveyshuoltoon. Epäkohtiin 
puututaan välittömästi ja muutoksista tiedotetaan. Samalla arvioidaan koulutuksen tarvetta, 
toimintaohjeiden selkeyttä ja turvajärjestelyiden riittävyyttä.  
 
 

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

Esimies vastaa riskien läpikäynnistä ja ne käsitellään viikkopalavereissa. Kaikki HaiPro-
ilmoitukset arkistoituvat ohjelmaan. Asiakasta koskevat poikkeamat kirjataan myös asiakkaan 
omiin tietoihin asiakastietorekisteriin. Vakavista vaaratilanteista tiedotetaan myös 
vanhuspalveluidenpäällikköä, joka saa myös tiedon kaikista HaiPro-ilmoituksista.  
 
Lääkepoikkeama kirjataan Life Care potilastietojärjestelmään ja tiedotetaan asiakkaalle tai 
hänen edunvalvojalleen tai asiainhoitajalle. Muut läheltä piti-tilanteet keskustellaan sekä 
tiimissä että tarvittaessa asiakkaan kanssa ja kirjataan Life Careen.  
 
Työntekijät on ohjeistettu toimimaan sekä uhka- ja vaaratilanteissa että sen jälkeen. Esimiehen 
ja työyhteisön harkinnan mukaan työntekijälle sattuneista vaara- ja uhkatilanteista tehdään 
erillinen toimintaohje koko työyhteisölle, joka käsitellään työyhteisöpalaverissa. 
 
Työsuojelun toimintaohjelma on kaikkien saatavilla yhteisesti sovitussa paikassa sekä 
sähköisesti että paperiversiona. (Perehdytyskansiossa tiimihuoneessa). 
 

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

Poikkeamatapahtumien käsittelyvaiheessa pohditaan, miten voidaan jatkossa välttää ja 
ennaltaehkäistä tulevia haittatapahtumia. Tarvittaessa laaditaan uusi ohjeistus. HaipPro-
prosessi, kts edelliset kohdat.  
 
 

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

Esimies tiedottaa muutoksista. Tiedottaminen tapahtuu keskinäisin keskusteluin, muistioiden, 
viestivihkon ja sähköpostin välityksessä sekä viikkopalavereissa. Viikkopalaverista tehdään 
muistio, joka jaetaan kaikille työntekijöille sähköisesti. Näin varmistamme, että myös ne saavat 
tiedon, jotka eivät olleet paikalla.  Tiedottaminen tapahtuu tapauskohtaisesti yhteistyötahojen 
kanssa. 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
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Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Sairaanhoitaja Kirsi Keskiruusi, asiakasohjaaja Leena Nuora, palveluohjaaja Tiina Hankala, 
lähihoitaja Kristiina Kivimäki, lähihoitaja Satu Hallia. 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Kotihoidon asiakasohjaaja Leena Nuora 044-7301 361, leena.nuora@ikaalinen.fi, 
Kotihoitopäällikkö Tiina Hankala 044-7306 203, tiina.hankala@ikaalinen.fi 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.  
Omavalvontasuunnitelma käydään läpi vuosittain työyhteisön viikkopalaverissa.  
Omavalvonnan päivittämisestä vastaa kotihoitopäällikkö.  
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään puolivuosittain suunnitelman laadintaan osallistujien 
kanssa ja sen jälkeen koko työyhteisössä viikkopalaverissa. 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä sote-keskuksen kotihoidon käytävällä. 
Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä sähköisesti www.ikaalinen.fi/kotihoito.  
 

 
  

mailto:leena.nuora@ikaalinen.fi
http://www.ikaalinen.fi/kotihoito
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ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

 

Asiakkaan kohtelu 
Asiakasta kohdellaan palveluissa kunnioittavasti, ystävällisesti, tasapuolisesti ja luottamuksellisesti. Asiakkaalla on oikeus 
yksityisyyteen. Kaikkia asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti arvioitaessa palveluiden tarvetta ja annettaessa palveluita. 
Oikeudenmukaisuus tarkoittaa myös syrjinnän ehkäisyä, epäoikeudenmukaisuuteen puuttumista ja erilaisuuden hyväksymistä. 
Eri-ikäisille asiakkaille on turvattava tasavertainen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan ja elinympäristöjen kehittämiseen. 
Asiakkaita on tuettava sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja vahvistamisessa sekä kannustettava osallistumaan 
yhteisölliseen toimintaan. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, yksilöllinen persoona. Palveluissa tehtäviä päätöksiä on 
arvioitava siltä kannalta, miten ne vaikuttavat ihmisen kykyyn kokea itsensä arvokkaaksi yksilöksi ja tuntea elämänsä 
mielekkääksi. 
 

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? 

Epäasialliseen kohteluun puututaan aina keskustelemalla sekä asiakkaan ja hänen 
omaisensa kanssa, että työyhteisössä.  Esimiehellä on aina reagointivastuu.  Mikäli 
palveluissa havaitaan asiakkaaseen kohdistuvaa epäasiallista käytöstä, siihen puututaan heti. 
Esimies käy henkilökohtaisen keskustelun ao. työntekijän kanssa. Mahdollinen huomautus 
tmv. varoitusmenettely tapahtuu kaupungin ohjeiden mukaisesti. Lisäksi käydään keskustelu 
asiakkaan ja/tai hänen laillisen edustajansa kanssa. Tässä yhteydessä asiakasta tai 
edustajaa opastetaan valitusmenettelyssä 
 

Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 

Palvelutarpeen arvioinnissa asiakas on keskiössä. Asiakkaan ja hänen perheensä toiveet ja 
tarpeet ohjaavat palveluiden tarpeen arviointia ja palveluiden järjestämistä. Palveluiden tarvetta 
arvioidaan ratkaisukeskeisesti, asiakkaan voimavarat huomioiden. Asiakas on osallinen omien 
palveluidensa suunnitteluun. Palveluiden saamisesta päättää asiakasohjaaja, ja palveluiden 
saamisen kriteerit tulevat RAI-osittaisarvioinnin kautta.  
 

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

Asiakastyytyväisyyskysely pyritään tekemään tarpeen mukaan. Asiakkaiden omaiset antavat 
suoraa palautetta ja toivomuksia mm. sähköpostia käyttäen. Hoitajat rohkaisevat asiakkaita 
antamaan palautetta kyselemällä heidän mielipidettään käyntien yhteydessä. Palautetta 
toiminnasta voi myös aina antaa suoraan yksikön esimiehelle.  
Kotihoidon asiakastyytyväisyyskysely on tehty vuonna 2019.  
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Asiakaspalaute otetaan palvelun laadun ja kehittämisen näkökulmasta positiivisesti ja 
avoimesti vastaan. Palaute käsitellään asiaan liittyvien henkilöiden, tiimin tai koko työyhteisön 
kanssa ja ryhdytään vaadittaviin korjaaviin toimenpiteisiin.   
 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

      
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Anna-Maija Hoffrén, anna-maija.hoffren@hameenkyro.fi p. 050 5969136. 
Palvelut: 
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 - Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa.  
 - Toimii puolueettomasti asiakkaiden edun turvaajana seuraten asiakkaiden oikeuksien ja 
aseman kehitystä kunnassa.                        
 - Avustaa mm. muistutuksen tekemisessä tai ongelmatilanteissa toimia työntekijän ja 
asiakkaan välimiehenä, mutta hän ei voi tehdä päätöksiä tai myöntää etuuksia. 
 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta vahvistaa asiakkaan oikeusturvaa. 
Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä 
asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Sosiaaliasiamiehen 
tehtävänä on neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa. 
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. 
Sosiaaliasiamies myös seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa. 
Sosiaaliasiamies voi mm. avustaa muistutuksen tekemisessä tai ongelmatilanteissa toimia 
työntekijän ja asiakkaan välimiehenä, mutta hän ei voi tehdä päätöksiä tai myöntää etuuksia. 
 
Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksen potilasasiamiehenä toimii sosiaalityöntekijä Anneli 
Mielonen, Silkintie 3, 39500 Ikaalinen, p. 044 730 1312. Puhelinaika ja ajanvaraus ma-ti klo 
11.00 - 12.00. S-posti: anneli.mielonen@ikaalinen.fi Palvelut: Potilasasiamies neuvoo ja 
opastaa potilaan oikeuksiin, asemaan ja potilasvahinkoihin liittyvissä asioissa 
 
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Kuluttajaneuvonnan tehtävänä on avustaa ja sovitella kuluttajan ja yrityksen välisessä ristiriitatilanteessa, antaa 
kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista ja neuvoa asunto- ja kiinteistökaupan 
ongelmissa. Kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa. Yhteystiedot arkisin klo 9.00 - 15.00 p. 
029 553 6901 
 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 

Esimies vastaa kotihoitoa koskevista muistutuksista, kantelu- ja muista valvontapäätöksistä.  
 
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus hyvään palveluun ja kohteluun sekä julkisen että 
yksityisen sosiaalihuollon asiakkaana. Asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan 
epäasiallisesta kohtelusta muistutus sellaiselle sosiaalihuollon toimivaltaiselle 
vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle, joka voi vaikuttaa muistutuksen 
tekijän tilanteen muuttamiseksi muistutuksen ollessa aiheellinen. Yksikön tai johtavan 
viranhaltijan on kirjattava muistutus, käsiteltävä se asianmukaisesti kohtuullisessa ajassa (4 
viikkoa) ja annettava siihen perusteltu kirjallinen vastaus. Palvelun perustuessa 
ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle.  
 
Kantelun voi tehdä, kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön 
menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi 
tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella. Kantelu tehdään Aluehallintovirastolle 
 
 

 

 

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

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

Kotihoito toteuttaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisia tavoitteita ja työskentelee niiden 
mukaisesti. Kotihoito huomioi asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn.  
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Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 

Asiakkaan toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntoutumista arvioidaan kotihoidon käynneillä. 
Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämisen tarpeen arviointi tapahtuu kotihoidon käynneillä. 
Asiakkaita kannustetaan ylläpitämään toimintakykyään, työtapamme on kuntouttava, 
asiakkaan omia voimavaroja korostava. Asiakkaan toimintakyky ja tarpeet huomioiden 
kuntoutumisen tarvetta arvioidaan ja tarvittaessa kotikuntoutus otetaan osaksi arkea.  
 
Kannustamme asiakasta käyttämään toimintakykyä edistäviä palveluita, kuten 
lyhytaikashoitoa (Markunkoti-jaksoja) ja päivätoimintaa. Kotihoidon työntekijät ovat 
Kinestetiikan osaajia. Sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ulkoiluun myös annetaan 
mahdollisuuksia.  
 
Kotihoidon säännöllisistä asiakkaista tehdään puolivuosittain RAI-toimintakykyarvio. Arviossa 
asiakas määrittelee omat tavoitteet, joita arvioimme.  
Kotihoidon kotikuntoutus on tukena asiakkaan toimintakyvyn säilymisessä. 
 

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

Kotihoidon käynneillä kiinnitämme huomiota asiakkaiden ravitsemuksesta, nesteiden saannin 
riittävyydestä ja ravitsemuksen tasosta. Kotiin kuljetettavat ateriat valmistetaan 
Toivolansaarikodin keittiöillä ikäihmisten ravitsemussuosituksia noudattaen.   
 
Asiakkaille suositellaan ateriapalvelua, jos oma ruuanlaitto ei onnistu tai on tarvetta saada 
tukea monipuolisen ruokailun toteutumiseen. Seuraamme käynneillä fyysistä kuntoa, kuten 
painon kehitystä. Lisäksi on tarjolla Jyllin kodin ateriapalvelua kotiin tuotuna. 
 

Hygieniakäytännöt 
 

Henkilökunta saa tarvittaessa koulutusta käsihygieniasta ja asiallisesta suojautumisesta. 
Hygieniasta huolehtiminen kuuluu hoitajan perustyöhön. Kotihoidossa on hygieniavastaava, 
joka tuo uutta tietoa hygieniasta vuosittaisista koulutuksista. Tartunta- ja infektioriskien 
ehkäisemiseksi hoitajat noudattavat hyvää käsihygieniaa. Käsidesit kulkevat hoitajien 
työkasseissa mukana. Jokaisella hoitajalla on oma työkassi, jossa kuljettaa hygieenisesti 
tavaroita mukanaan.  
 
Kotihoidon asiakkaat saavat pesuapua ja pyykkipalvelua. Käynneillä huolehditaan, että 
pesuihin liittyviä aineita löytyy kotoa. Pesun yhteydessä tarkistetaan ihon kunto ja kynnet 
leikataan. Ohjataan tarpeen mukaan jalkahoitajalle. Tarvittaessa asiakas voi käydä 
peseytymässä päivätoiminnassa. Siivouspalvelut tuottavat yksityiset palveluntuottajat.  
Terveyden- ja sairaanhoito 

Kotihoidossa toimii myös kotisairaala klo 8-20 joka päivä. Lisäksi kotihoidon lääkäripalvelut 
ovat asiakkaan terveyden ja sairaanhoidon turvana 2 kertaa viikossa.  
 

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

Päivittäisestä hammashygieniasta huolehditaan ja tarvittaessa tilataan aika hammaslääkäriin 
tai hammashoitajalle.  
Kotihoidon päivystävällä sairaanhoitajalla on vastuu kiireettömästä sairaanhoidosta. Lisäksi 
kotisairaala toimii joka päivä klo 8-20. Kotisairaalasta saa myös hoitajat konsultaatio-apua ja 
tarvittaessa saavat myös ilta- ja viikonloppuaikaan sairaanhoitajan tukea työhön. 
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Kiireellisissä sairaanhoitotapauksissa soitetaan 112.  
 
Kuolemantapauksista olemassa oma ohje, soitetaan 112. 
 
Päivystysvastaanotto toimii vuoroviikoin Ikaalisissa ja Hämeenkyrössä. Yöpäivystys on 
Tampereella Acutan päivystyksessä.  
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Tarvittaessa kotihoidon lääkärin seuranta.  Sairaanhoitaja ottaa tarvittaessa yhteyttä lääkäriin. 
Omaisten huomiot otetaan vastaan. Kotihoidon käynneillä seurataan mm. verenpainetta, 
sokeriarvoja, painoa, ihoa, ravitsemusta ja yleistä vointia. Terveyttä edistetään antamalla 
mahdollisuuksia liikkumiseen, ohjaamalla terveellisiin elämäntapoihin ja kannustamalla 
aktiviteetteihin arjessa.  
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Kotihoidon lääkäri, sairaanhoitajat ja lähihoitajat yhteistyössä. 
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Lääkehoito 

Turvallista lääkehoitoa toteutetaan hyväksytyn lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. 
Asiakkaiden lääkkeet säilytetään kotona lukollisessa lääkelaatikossa. Jokaisella hoitajalla on 
avain lääkelaatikoihin. Asiakkailla on lääkeannospussit, jotka saamme Ikaalisten apteekista. 
Kotihoidossa on lisäksi 18kpl lääkeannosrobotteja. Sairaanhoitajat vastaavat 
lääkemuutoksien tekemistä lääkeannospusseihin.  
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Sairaanhoitajat ja lääkäri tarkastavat lääkehoitosuunnitelman tarvittaessa.  
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Jokainen hoitaja vastaa lääkehoidosta. Viiden vuoden välein jokainen työntekijä suorittaa 
Love-tentin. Sen lisäksi jokainen uusi työntekijä antaa lääkehoito-osaamisestaan näytön. Vain 
koulutettu hoitaja huolehtii asiakkaan lääkkeistä.  
Kotihoidon lääkäri vastaa lääkkeiden määräämisestä.  
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

Apteekin kanssa on tiliasiakkuus sopimus. 
 

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

Moniammatillinen Jatsi-työryhmä (=jatkosijoitustyöryhmä) kokoontuu viikoittain.  
Tarvittaessa ollaan yhteydessä esim. edunvalvojaan. 
Ikaalisten sosiaali- ja terveydenhuollossa on käytössä asiakastietojärjestelmä Life care, johon 
asiakkaalta kysytään tietojen yhteiskäyttöön lupa.  
Life caresta löytyvät ajantasaiset tiedot asiakkaan voinnista, toimintakyvystä, lääkityksestä. 
Life caren kautta voi lähettää viestin asiakkaan asioista toiselle työntekijälle. 
 

 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 

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

 

Henkilökunta on perehdytetty työskentelemään asiakkaiden turvallisuutta huomioiden. 
Henkilökunta on saanut opastusta asiakastietojen käsittelyyn.  
Apuvälineiden turvallisuus varmistetaan. Asiakkaiden turvapuhelimien toimivuus tarkastetaan 
kerran kuukaudessa. Riskinarviointi tehdään jatkuvasti. Henkilöstön ensiaputaidot pidetään 
ajan tasalla. 
 

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

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

Kotihoidossa työskentelee vanhuspalveluiden päällikkö, 1 asiakasohjaaja, 1 palveluohjaaja, 5 
sairaanhoitajaa, 27 lähihoitajaa. 
 
Aamuvuorossa arkisin työssä on 16 hoitajaa ja iltavuorossa on 5 hoitajaa. Viikonloppuisin ja 
arkipyhisin aamuvuorossa 9 hoitajaa ja iltavuorossa 5 hoitajaa. Yötyötä ei kotihoidossa tällä 
hetkellä tehdä. Tarvittaessa yökäynnit ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. 
Henkilöstön määrää on lisätty ja muokattu asiakas määrien mukaan. Alkuvuodesta 2019 
olemme lisänneet yhden työntekijän iltavuoroon ja kaksi hoitajaa aamuvuoroon. 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
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Esimies huolehtii sijaisjärjestelyt 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Esimies vastaa sijaisjärjestelyistä. Varallaolo järjestelmä viikonloppuna ja arkipyhinä. 
Varallaolosta on kiertävälista, jolloin jokainen on vuorollaan varalla viikonloppuna. Varallaolo 
kestää 7-10.00, jolloin on oikeus varallaolo korvaukseen.  
 

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? 

Rekrytointia koskevat periaatteet hoidetaan kaupungin hallintosäännön mukaan. 

Mahdollisuuksien mukaan yksikköön pyritään palkkaamaan pitkäaikaisia ja asiakkaille tuttuja 
sijaisia. Koulutusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö.  
 
 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
 

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

Kotihoidossa on oma perehdytyskansio, joka annetaan luettavaksi uudelle työntekijälle tai 
opiskelijalle. Toinen työntekijä antaa uudelle työntekijälle perehdytyksen kotihoidon tiloihin ja 
yleisiin käytäntöihin.  
Perehdytyksessä korostetaan myös tietosuojan merkitystä ja jokainen työntekijä allekirjoittaa 
Ikaalisten sosiaali- ja terveystoimen salassapito- ja vaitiolositoumuslomakkeen. 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Hoito- ja hoivapalveluiden henkilöstön vuosittaisen koulutussuunnitelman mukaisesti. 
 
 

Toimitilat 
 
 

Tilojen käytön periaatteet 

Kotihoidon toimitilaan sisältyvät: tiimihuone, sairaanhoitajien huone, kahvihuone, 
optimointihuone, asiakasohjaajan huone.  
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Kotihoidon toimitilojen siivoamisesta huolehtivat kaupungin tukipalveluyksikön työntekijät. 
Henkilökunta huolehtii itse omien työvaatteidensa pesusta, josta saavat pesuraha-
korvauksen.  
 

Teknologiset ratkaisut 
 

Henkilökunnan turvallisuudesta toimistolla huolehditaan talon hälytysjärjestelmän avulla.  
 
Asiakkaat hankkivat turvapalvelut yksityiseltä palveluntuottajalta, kuten turvapuhelimet. 
 
Kotihoidon teknologia ratkaisut sujuvoittavat arkea. Työn organisointi hoituu optimoinnin 
kautta, josta tiedot siirtyvät hoitajan mobiiliin sähköisesti. 
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Lisäksi kotihoidossa on 20 sähkölukkoa, jolla saamme mobiilin yhteyden avulla asiakkaan 
oven lukosta auki. Kotihoidossa on etähoivalaitteita 15kpl ja lääkerobotteja 18kpl.  
 
 

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

Asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turvalaitteiden toimivuus testataan 
tarvittaessa.  
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 
 

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

Asiakkaiden apuvälineet hankitaan kuntoutuksen apuvälinelainaamosta. Omainen, hoitaja tai 
fysioterapeutti vie ne asiakkaalle. Fysioterapeutti tarvittaessa ohjaa ja opastaa henkilökuntaa 
ja asiakkaita laitteiden käytössä. Kotikuntoutus auttaa myös apuvälineiden hankinnassa ja 
käytössä.  
Terveydenhuollon laitteiden huoltaminen ja korjaukset kuuluvat terveyskeskuksen 
laitehuoltajalla tai laitteen toimittaneelle yritykselle. Kotihoidon hoitajat tarkkailevat, että 
apuvälineet ovat kunnossa ja niiden käyttö on turvallista.  
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Terveyskeskuksen laitehuoltaja on kuntohoitaja Markku Kinnunen.  
 
 

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? 

Esimies vastaa, että toimitaan kaupungin tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilökunta on 
käynyt verkkokoulutuksen vuonna 2020 tietosuojasta. 
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b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 

  Ikaalisten kaupungin tietoturvaohjeen (12/14) mukainen toiminta. 
     
 

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 

Rekisteriseloste asiakastietojärjestelmään saatavilla vanhuspalveluiden päälliköltä p. 044 7301 360. Informointi tehdään 

tietojen luovutuslomakkeella. 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

  Tietojärjestelmäsuunnittelija Mika Lehtonen p. 044 7301 356. 
     
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus Sosiaalihuoltolaki 48 § 
 
 Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina 
toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. Edellä 1 
momentissa 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. Ilmoitus voidaan tehdä 
salassapitosäännösten estämättä. Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstölleen 
ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on 
sisällytettävä 47 §:ssä tarkoitettuun 
 
omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen 
seurauksena 
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YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

Ikaalinen 16.8.2022 
 

Allekirjoitus 
 
Tiina Hankala, Kotihoitopäällikkö 
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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) 
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