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1. Johdanto
Omavalvonta on palvelun tuottajan omatoimista palvelun toteutumisen seurantaa ja laadun varmistamista. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminnan laatuvaatimusten sisältö muodostuu
voimassa olevasta lainsäädännöstä, valvontaohjelmista (Valvira, avi), kansallisista laatusuosituksista, palveluntuottajan itse omalle toiminnalle asettamista laatuvaatimuksista, ISO 9001:2015 laatustandardista, organisaation arvoista, perussopimuksesta, puitesopimuksista ja hallintosäännöstä.
Laatusertifikaatti ISO 9001 on myönnetty vuodesta 2013 lähtien.
Kuntayhtymässä laadunhallinta ja kehittäminen ovat strategisesti vakiintuneita toimintatapoja. Toimintaa tarkastellaan jatkuvan parantamisen näkökulmasta. Henkilöstöllä on valmiuksia parantaa toimintaa ja löytää uusia keinoja toteuttaa asiakastyötä entistä laadukkaammin. Jatkuvan parantamisen kohteiden kartoituksessa käytetään apuna mm. asiakaspalautteita, poikkeamia, auditointeja
sekä johdon katselmusten tuottamaa materiaalia.
Omavalvonta varmistaa laadukkaan ja yhdenmukaisen toimintaperustan, jotta palvelut tuotetaan
mahdollisimman hyvin ja tasalaatuisesti eri tilanteissa ja palveluyksiköissä.
Kaikki dokumentit, joihin tässä omavalvontasuunnitelmassa viitataan, löytyvät IMS-järjestelmästä.
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2. Organisaation tiedot
2.1. Organisaation perustiedot
2.1.1. Palveluntuottajan nimi ja Y-tunnus
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Y-tunnus: 0283116-6

2.1.2. Tehtäväalue
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (myöhemmin kuntayhtymä) toimii lakisääteisenä erityishuoltopiirinä. Kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen 2 §:n mukaisesti järjestää alueellaan tarpeen mukaan:
1) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) säädettyjä palveluja;
2) vammaisten ja vajaakuntoisten työhönkuntoutuspalveluja sekä työllistymistä edistäviä palveluja;
3) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa
(380/1987) tarkoitetuista vammaispalveluista palveluasumista, kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta ja tulkkipalveluja,
4) lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitettuja laitospalveluja ja niihin liittyviä avohuollon tukipalveluja,
5) kehitysvammalaissa ja vammaispalvelulaissa tarkoitetuille vammaisille henkilöille asuntoja
jälleenvuokrausmenettelyä käyttäen, sekä
6) päihdehuoltolaissa (41/1986) tarkoitettuja palveluja laitoshoitona, katkaisuhoitona ja klinikkatoimintana sekä
7) sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaisia asumispalveluja ja 22 §:n mukaisia laitospalveluja.
Toiminta-alue käsittää kaksi maakuntaa (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) ja 31 kuntaa (asukaspohja 370 000 asukasta). Palvelukeskukset sijaitsevat Seinäjoen lisäksi Kristiinankaupungissa, Pietarsaaressa ja Vaasassa.

2.1.3. Yhteystiedot
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Eskoontie 52
60280 Seinäjoki
www.eskoo.fi
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Kuntayhtymän johtaja
Kaija Metsänranta, p. 050 474 6703
kaija.metsanranta(at)eskoo.fi

2.2. Palvelutoiminta
Kuntayhtymän tuottamat palvelut on muotoiltu käyttäen ICF-viitekehystä. Palvelut on luokiteltu JHSluokituksella.

2.2.1. ICF-viitekehys
ICF on kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (International Classification of Functioning, Disability and Health). ICF mahdollistaa kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arvioinnin ja siihen liittyvien osatekijöiden tarkastelun. Toimintakyvyn kuvaamisen ja arvioinnin tavoitteena on se, että tehtävät palveluratkaisut lisäävät henkilön osallisuutta ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.

2.2.2. JHS-luokitus
Kuntayhtymä käyttää palveluiden luokittelussa JHS-luokitusta. JHS-luokitus on kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus-suositus, joka koskee kuntien palveluluokitusta vuoden 2019 alusta alkaen.
JHS-luokituksen mukaisesti kuntayhtymän tuottamat palvelut jaotellaan seuraavasti:






Vammaispalvelut
o asumisen tuen palvelut
o lapsi- ja perhetyö
Työikäisten palvelut
Lastensuojelu
Muut palvelut
o Palvelutuotannon yhteiset

2.2.3. Tuotekehitystyöryhmät
Palvelujen muotoilua ja kehittämistä varten kuntayhtymässä toimii tuotekehitystyöryhmät. Tuotekehitystyöryhmät kehittävät palveluja sekä yhtenäistävät palvelun toteuttamiseen liittyviä prosesseja ja
toimintaohjeita. Työryhmät on koottu eri palvelukokonaisuuksien ympärille ja työryhmien kokoonpanoissa on mukana kokonaisuuden kannalta olennaiset henkilöt.
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Työryhminä toimivat asumisen tuen, lapsiperheiden palvelujen, työikäisten palvelujen sekä psykososiaalisten palvelujen työryhmät. Jokaiselle työryhmälle on nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa työryhmän koollekutsumisesta.
Palvelukuvasto päivitetään vuosittain osana tuotekehitystyöryhmien työskentelyä. Palvelukuvaston
päivityksestä vastaa palvelupäällikkö yhteistyössä tuotekehitystyöryhmien kanssa. Palvelukuvaukset löytyvät Palvelut-dokumentista, joka on tallennettu IMS-järjestelmään. Palvelut on löydettävissä
myös kuntayhtymän internetsivuilta. Hallitus vahvistaa voimassaolevan palvelukuvaston.
Prosessien suorituskykyä ja palveluiden vaatimustenmukaisuutta seurataan kaksi kertaa vuodessa
strategisessa johtoryhmässä osana johdon katselmusta. Tuotekehitystyöryhmien puheenjohtajat
osallistuvat kyseisiin johdon katselmuksiin.

2.2.4. Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
Ostopalvelujen tuottajat:







Laitoshuoltopalveluja (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)
Ruokapalvelut (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)
Erikoislääkäripalvelut (Marketta Tikkanen, Y-tunnus 1905680-5)
Erikoislääkäripalvelut (Wellmind Terveyspalvelut Oy)
Erikoislääkäripalvelut (Lääkäripalvelut Pirjo Lampinen Oy)
Erikoislääkäripalvelut (Grönroos Communication Tmi)

Etäyksiköiden palvelut:




Kristiinankaupungin palvelukeskus: ruokapalvelut (Oy Ronsson Ab Ravintola Gastro) ja laitoshuolto (Palvelukeskus Vaahtera Oy)
Vaasan palvelukeskus: ruokapalvelut (Lounasravintola Helmi Oy)
Pietarsaaren palvelukeskus: laitoshuolto (Puhdistuspalvelu Cleaning Design Oy / Hoiva- ja
kotipalvelu Viherpeippo)

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen palvelujen laadusta. Palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden sopimalla tarpeellisista vaatimuksista palvelua koskevissa sopimuksissa. Kuntayhtymä kerää myös palautetta ulkoisten toimittajien suorituskyvystä. Ostopalvelujen tehtävien toteutumisia seurataan ja poikkeamat kirjataan ja käydään läpi toimijoiden kanssa.
Alihankintana tuottavista palveluntuottajista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Puhdistuspalvelu Hoiva- ja kotipalvelu Viherpeippo / Cleaning Design Oy ja Palvelukeskus Vaahtera Oy
ovat laatineet palvelua koskevat omavalvontasuunnitelmat.

2.3. Palveluyksiköt
Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa on eritelty kunkin yksikön palvelumuoto, asiakasryhmä sekä
asiakaspaikkamäärä.
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2.3.1. Hallinto- ja tukipalvelut
Eskoontie 52, 60280 Seinäjoki





Hallintopalvelut
HR-palvelut
Talous- ja toimistopalvelut
Hankinta- logistiikka- ja kiinteistöpalvelut

2.3.2. Palvelutuotanto


Seinäjoen palvelukeskus:
o Asiakas- ja resurssipalvelut sekä Toimela, Eskoontie 52, 60280 Seinäjoki
o Eskoon hoivayksikkö, Eskoontie 54, 60280 Seinäjoki
o Eskoon tukiyksikkö, Eskoontie 54, 60280 Seinäjoki
o Kärjen kortteeri, Tupatie 38, 60280 Seinäjoki
o Helakoti, Päätie 57, 60280 Seinäjoki
o Kotomarkki, Tupatie 42, 60280 Seinäjoki
o Kotopihlaja, Tupatie 22, 60280 Seinäjoki
o Pääkujan palveluyksikkö, Pääkuja 4, 60280 Seinäjoki
o Lasten- ja nuortenkoti Vanamo, Tupatie 41, 60280 Seinäjoki



Kristiinankaupungin palvelukeskus:
o Merituuli, Salantie 1, 64100 Kristiinankaupunki
o Purje, Salantie 1 A, 64100 Kristiinankaupunki



Pietarsaaren palvelukeskus:
o Kotilinna, Mustamatintie 49, 68660 Pietarsaari
o Veturi, Mustamatintie 49, 68660 Pietarsaari



Vaasan palvelukeskus:
o Toukoranta, Veljestenpolku 3, 66440 Tervajoki
o Koivusilta, Veljestentie 2, 66440 Tervajoki

2.4. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
2.4.1. Missio
Elävää elämää tiedolla, tunteella ja tuella.

2.4.2. Visio 2030
Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on paras paikka erityistä tukea tarvitseville, kehitysvammaisille sekä
lastensuojelun asiakkaille.
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2.4.3. Arvot ja toimintaperiaatteet

Kuva 1: Kuntayhtymän arvot ja toimintaperiaatteet
Kuntayhtymä on turvaamassa asiakkaiden ihmisarvoista elämää, johon kuuluvat turvallisuus, mahdollisuus kasvuun ja paras mahdollinen elämä. Kuntayhtymän arvot ihmisarvon kunnioittamisesta,
vastuullisuudesta ja uudistumiskyvystä ovat samalla myös asiakastyön arvoja. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa kuntayhtymän arvot on avattu päivittäisen toiminnan ja asiakastyön tasolle.

2.4.4. Kuntayhtymän strategia
Kuntayhtymä seuraa valtakunnallisella tasolla toimialaansa kuuluvien sosiaalihuollon erityispalvelujen kehitystä sekä esiin nousevia asiakkaiden palvelutarpeita ja henkilöstön osaamistarpeita.
Kuntayhtymän strategian vahvistaa valtuusto. Strategia tarkistetaan vuosittain ja strategiatyöskentelyyn osallistetaan koko henkilöstö. Strategian jalkautus tapahtuu työyksikkökohtaisten tuloskorttien
avulla, jonka jokainen yksikkö laatii vuosittain päivitetyn strategian pohjalta.
Henkilökohtaiset tavoitteet sovitaan kehityskeskustelujen yhteydessä vuosittain. Samassa yhteydessä arvioidaan aikaisemmin asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kehityskeskustelut voidaan toteuttaa myös ryhmäkehityskeskusteluina.
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2.4.5. Johdon katselmus
Johdon katselmus pidetään neljä kertaa vuodessa. ISO 9001:2015 –standardin vaatimuksen mukaisesti ylimmän johdon on katselmoitava organisaation laadunhallintajärjestelmä suunnitelluin väliajoin varmistaakseen, että se on edelleen soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava sekä yhdenmukainen organisaation strategian kanssa.
Johdon katselmukset toimivat kuntayhtymän ylätason langat yhdistävänä ohjausfoorumina, jossa
asetetaan tavoitteita, mitataan ja ohjataan toimintaa. Lisäksi siellä käsitellään informaatiota asiakkaisiin, palveluihin, henkilöstöön ja järjestelmän tehokkuuteen liittyen.
Johdon katselmukseen osallistuu kuntayhtymän johtoryhmä, minkä kuntayhtymän johtaja nimeää
hallintosäännön mukaisesti. Johdon katselmuksessa kuntayhtymän johtaja toimii puheenjohtajana
ja hallintosuunnittelija sihteerinä.
ISO 9001:2015 –standardi antaa johdon katselmuksen lähtötiedot ja katselmuksessa huomioitavat
asiat. Johdon katselmuksen vuosikello ohjaa johdon katselmusten toteuttamista.

2.4.6. Sisäinen ja ulkoinen auditointi
Sisäiset auditoinnit ovat merkittävä jatkuvan parantamisen työkalu. Hallintosuunnittelija vastaa kuntayhtymän sisäisten auditointien organisoinnista. Auditoinnin vuosikello ohjaa auditointien suunnittelua ja toteutusta.
Sisäiset auditoijat ovat kuntayhtymän henkilöstöä ja heidät on koulutettu tehtävään. Sisäisten auditoijien palavereita pidetään säännöllisesti.
Sisäisiä auditointeja suunnitellaan kolmivuotisohjelman mukaisesti. Hallintosuunnittelija valmistelee
ja johtoryhmä hyväksyy kolmivuotisen auditointiohjelman ja vuosittaisen auditointisuunnitelman. Dokumentit säilytetään IMS-järjestelmässä.
Auditointiraportti käsitellään johtoryhmässä osana johdon katselmusta. Raporttiin koostetaan hyvät
havainnot, kehitettävät kohteet sekä poikkeamat. Esihenkilö vastaa toimenpidesuunnitelman tekemisestä poikkeamien korjaamiseksi. Johtoryhmä tekee tarvittaessa kehittämistoimenpiteitä auditointiraportin perusteella.
Ulkoiset auditoinnit toteutuvat auditointisuunnitelman mukaisesti. Uudelleensertifiointi tapahtuu kolmen vuoden välein ja määräaikaistarkistukset tehdään vuosittain. Ulkoisen auditoinnin tulokset käsitellään johtoryhmän johdon katselmuksessa. Tulosten perusteella laaditaan toimenpidesuunnitelmia. Suunnitelman laatimisesta vastaa johtoryhmä. Suunnitelma vahvistetaan johtoryhmässä ja
suunnitelman toimeenpanosta vastaa johtoryhmä.
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3. Omavalvontasuunnitelman laatiminen
3.1. Omavalvontasuunnittelu ja seuranta
Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan esimerkiksi palvelun laatuun tai asiakasturvallisuuteen liittyvien muutosten myötä ja vähintään vuosittain. Menettelyohjeisiin tulevat muutokset
kirjataan viivytyksettä omavalvontasuunnitelmaan vastuuhenkilön toimesta. Menettelyohjeet käydään henkilöstön kanssa läpi.
Kuntayhtymän omavalvontasuunnitelman hyväksyy hallitus. Omavalvontasuunnitelmaan tulevat pienet ajantasaistuspäivitykset hyväksyy kuntayhtymän johtaja. Isommat sisällön päivitykset hyväksyy
hallitus.
Kuntayhtymän omavalvontasuunnitelmasta ja sen ajantasaisuudesta vastaa kuntayhtymän johtaja
yhteistyössä johtoryhmän kanssa. Nimetyt vastuuhenkilöt vastaavat omavalvontasuunnitelman
ajantasaisuudesta.
Yksiköiden omavalvontasuunnitelmien laatimisesta, ylläpitämisestä ja mahdollisten puutteellisten
toimintojen korjaamisesta vastaa esihenkilö.
Omavalvonnan toteuttaminen ja seuraaminen on koko henkilöstön vastuulla.
Omavalvontasuunnitelma on osa henkilöstön perehdytysohjelmaa.
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaava henkilö:
Kuntayhtymän johtaja
Kaija Metsänranta, p. 050 474 6703
kaija.metsanranta(at)eskoo.fi

3.2. Omavalvontasuunnitelman julkisuus
Ajan tasalla olevan omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että
asiakkaat, läheiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat tutustua siihen helposti ilman erillistä
pyyntöä.
Koko organisaatiota koskeva omavalvontasuunnitelma on nähtävillä kuntayhtymän internetsivuilla
osoitteessa https://www.eskoo.fi/. Lisäksi omavalvontasuunnitelmaa säilytetään IMS-järjestelmässä.
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4. Omavalvonnan toimeenpano ja riskienhallinta
4.1. Riskienhallinta ja vastuut
Riskien tunnistamisella varmistetaan toiminnan laatu ja turvallisuus. Riskienhallinnalla tarkoitetaan
toimintaan liittyvien epävarmuustekijöiden ja niiden vaikutusten huomioimista päätöksenteossa. Riskienhallinnalla pyritään minimoimaan toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin kohdistuvaa uhkaa. Järjestelmällinen riskienhallinta lisää toiminnan tulosten ennustettavuutta ja tehtyjen arvioiden luotettavuutta. Riskien hallinnan kokonaissuunnittelusta vastaa johtoryhmä ja varautumiseen liittyvän suunnitelman vahvistaa tarvittaessa kuntayhtymän hallitus. SWOT-analyysi päivitetään vuosittain johtoryhmässä ja käydään läpi osana johtoryhmän katselmusta.
Esihenkilöt vastaavat omavalvonnan ohjeistamisesta ja organisoinnista sekä siitä, että työntekijöillä
on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Esihenkilö vastaa henkilöstön riittävästä perehdytyksestä ja
erityisesti toiminnan asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvistä riskeistä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin sekä turvallisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Kuva 2: Riskienhallinta ja vaaratapahtumien raportointi
Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista ja ohjelmista:
-

Yksikön turvallisuusohjeet, pelastussuunnitelmat ja poistumisturvallisuusselvitys
Lääkehoitosuunnitelma
Toimintaohje henkilökunnalle sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta
Ohje ”kuoleman tapahtuessa avohuollon yksiköissä”
Veritapaturmatoimintaohje
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-

Asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli
Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli
Vaaratilanneilmoitus
Sisäilmaongelman käsittelyn toimintamalli
Riskien hallintastrategia
HaiPro-järjestelmä, jonka kautta henkilökunta ilmoittaa potilas/-asiakasturvallisuusilmoitukset, työturvallisuusilmoitukset sekä tietoturvailmoitukset
Riski Arvi-järjestelmä, jolla hallinnoidaan työpaikan vaarojen tunnistusta ja riskienarviointia.
Sillä kerätään tietoja ja kirjataan toimenpiteitä työpaikan turvallisuus- ja terveysriskeistä.

4.2. Riskien tunnistaminen
Kuntayhtymän toimintaan liittyvät riskit voivat olla strategisia, operatiivisia, taloudellisia tai vahinkoriskejä. Työsuojeluun liittyvät riskit arvioidaan Riski Arvi sähköisen järjestelmän kautta. Esihenkilö
vastaa riskien arvioinnista ja päivittämisestä vuosittain. Toimintaan liittyviä riskejä arvioidaan alla
olevan taulukon mukaisesti yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa. Yksiköissä on nimetyt työsuojeluasiamiehet tekevät riskien arviointia yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Työsuojeluvaltuutetut
seuraavat yksiköiden riskien arvioinnin ajantasaisuutta. Toimintaan ja prosesseihin liittyvät riskit kartoitetaan ja kuvataan prosessikuvausten yhteenveto-sivulla. Prosesseihin liittyviä riskejä kartoittamalla pyritään ennakoimaan ja varautumaan palvelun toteuttamiseen liittyviin riskeihin. Prosesseihin
liittyvien riskien kartoittamisesta vastaavat prosessien muokkaajat ja omistajat.







PALVELUUN LIITTYVÄT RISKIT
Esim. asiakkaan oikeuksien täyttymättä jääminen, henkilökunnan sitoutumattomuus sääntöihin tai toimintaohjeisiin ja sitä kautta asiakasturvallisuuden ja palvelun laadun heikkeneminen

KEINOJA RISKIEN EHKÄISEMISEKSI

LÄÄKEHOITOON LIITTYVÄT RISKIT
Esim. henkilöstöstä johtuvat riskit (osaamisen
ja tiedon puute, jakovirheet, lääkkeiden tilausja säilytysvirheet, antovirheet ja puutteet kirjaamisessa jne.) ja asiakkaasta johtuvat riskit
(esim. lääkekielteisyys ja lääkkeiden piilotteleminen ja poissylkeminen)

KEINOJA RISKIEN EHKÄISEMISEKSI

TILOIHIN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN
LIITTYVÄT RISKIT
Esim. tapaturmariskit (tilat eivät ole esteettömiä, tavaraa säilytetään kulkuväylillä, huoneissa on liikaa tavaraa, lattialla voi olla vettä
tai kompastumista aiheuttava matto, piha voi
olla liukas jne.) tai ulkoiset riskit (tartuntataudit,
sähkökatko, vesikatko, helteet, ilkivalta tai tulipalo jne.)

KEINOJA RISKIEN EHKÄISEMISEKSI
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ASIAKKAAN AIHEUTTAMAT RISKIT
Esim. asiakkaan itselleen aiheuttamat riskit
(liikkumattomuus, syömisestä, juomisesta ja
lääkityksestä kieltäytyminen, liikkeelle lähtö ilman apuvälinettä tai hälytysrannekkeen pois ottaminen jne.) tai toiselle asiakkaalle aiheutetut
riskit

KEINOJA RISKIEN EHKÄISEMISEKSI

TIETOSUOJAAN JA -TURVAAN
LIITTYVÄT RISKIT
Esim. salassa pidettävän aineiston joutuminen
ulkopuolisen tietoon

KEINOJA RISKIEN EHKÄISEMISEKSI

HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT
Esim. henkilöstön aiheuttamat riskit (lääkevirheet, hoitovirheet, kirjaamatta jättäminen/raportin lukematta jättäminen tai liian pienellä henkilöstömäärällä työskenteleminen sairastapauksissa jne.) ja henkilöstölle aiheutuvat riskit (vuorotyö, ilmapiiriongelmat jne.)

KEINOJA RISKIEN EHKÄISEMISEKSI

Taulukko 1: Riskit ja keinot niiden ehkäisemiseksi

4.3. Poikkeamat, läheltä piti -tilanteet ja vaaratapahtumat
Tapahtuneista läheltä piti -tilanteista, vaaratapahtumista, tietoturva-/ tietosuojapoikkeamista sekä
toiminnan poikkeamista tehdään ilmoitus. Jokainen työntekijä on velvollinen raportoimaan havaitsemansa tai sattuneet läheltä piti -tilanteet, vaaratapahtumat sekä poikkeamat.
Läheltä piti -tilanteiden, vaaratapahtumien sekä tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamien raportointi tapahtuu HaiPro-järjestelmässä, joka on asiakas- ja työturvallisuuden vaaratapahtumien raportointimenettelyn työkalu. Toiminnan poikkeamat raportoidaan HaiPro-järjestelmään.
Asiakkaat ja omaiset voivat tuoda esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit asiakaspalautteilla tai tekemällä muistutuksen taikka kantelun asiakaslain (812/2000) 23 ja 23 a §:n mukaisesti. Muistutuksen ja kantelun tekemisestä on lisätietoa omavalvontasuunnitelman 5.6. kohdassa.

4.4. Riskien käsitteleminen ja korjaavat toimenpiteet
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittely kattaa niiden kirjaamisen, analysoinnin ja raportoinnin. Esihenkilö käsittelee omaa yksikköä koskevat läheltä piti-, vaaratapahtuma-, tietoturva-/
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tietosuoja-poikkeama- sekä toiminnan poikkeamaraportit ja arvioi vaatiiko tapahtuma korjaavia toimenpiteitä. Korjaava toimenpide käynnistetään välittömästi, kun virhe (=poikkeama) on havaittu.
Esihenkilö käy läpi omaa yksikköä koskevat raportit ja tarvittavat toimenpiteet henkilöstönsä kanssa.
Raporttien käsittelyssä ja läpikäynnissä kiinnitetään huomiota raporttien sisältöön, eli mitä on tapahtunut, mistä tilanne lähti liikkeelle, miten tilanne hoidettiin ja miten vastaava tapahtuma voitaisiin
jatkossa estää. Esihenkilö varmistaa vielä kohtuullisen ajan kuluttua, että korjattu asia on varmasti
kunnossa. Korjaavat toimenpiteet kirjataan muistioon.
Sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilökunnalle suullisesti, sähköisessä asiakastietojärjestelmässä ja työpaikkakokouksissa. Yhteistyötahoille
ilmoitetaan sovituista muutoksista ja muista korjaavista toimenpiteitä tarpeen mukaan tapaamisissa,
puhelimitse tai sähköpostilla.
Tilanteen vaatiessa esihenkilö ilmoittaa raportoidusta poikkeamasta tai vaaratapahtumasta asiakkaalle tai hänen läheiselleen. Ilmoitusten sisältämä tieto kirjataan asiakaskertomukseen jos asiakas
on ollut osallisena ilmoitetussa tapahtumassa.
Organisaatiotason raporttien koostamisesta vastaa työsuojelupäällikkö Organisaatiotason raportti
tehdään kuuden kuukauden välein ja se käydään läpi johtoryhmässä osana johdon katselmusta.
Lääkityspoikkeamat käsitellään lääkehoitotyöryhmässä kaksi kertaa vuodessa.
Organisaatiotason raportin perusteella, mm. esiin nousseista toistuvista ilmiöistä, laaditaan kehittämistoimenpiteitä. Toimenpiteiden etenemisen seuraamisesta vastaa johtoryhmä.
Kuntayhtymä on määritellyt toimenpiteitä, joilla pyritään poistamaan mahdollisten poikkeamien syitä
ja ehkäisemään poikkeamien esiintymistä. Ehkäiseviä toimenpiteitä ovat poikkeamien, vaaratapahtumien ja läheltä piti -raporttien käsittely, auditoinnit, johdon katselmukset, henkilöstökyselyt, asiakkaiden ja henkilökunnan antama palaute, kehityskeskustelut ja johtoryhmän toimenpiteet.

5. Asiakkaan asema ja oikeudet
5.1. Palvelutarpeen arviointi
Sosiaalihuoltolain 36 §:n mukaisesti 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.
Arviointia tehtäessä on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja otettava huomioon hänen
toiveensa, mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa. Asiakkaan itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava erityisesti, kun kyseessä on lapsi, nuori tai erityistä tukea tarvitseva henkilö.
Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan toimintakyvyn eri osa-alueet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Arvioinnissa huomioidaan toimintakykyä heikentävät
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riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, turvattomuus ja sosiaalisten kontaktien vähyys. Palvelutarpeen arviointiin osallistuvat asiakas ja/tai hänen omaisensa ja läheisensä. Arvioinnissa otetaan
huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet.

5.2. Hoito- ja palvelusuunnitelma
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan. ICF-viitekehys luo tarvittavan rakenteen henkilön toimintakyvyn
arvioimiseksi ja kuvaamiseksi asiakastyössä. Kaikissa palvelukokonaisuuksissa on käytössä ICFohje henkilön toimintakyvyn ja tuen tarpeen kuvaamiseen ja arviointiin. Arviointiin osallistuvat asiakas, hänen läheisensä, yksikön työntekijöitä sekä asiakkaan kotikunnan edustaja. Arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet. Arvioinnissa asiakkaalle
tuodaan riittävä tieto eri vaihtoehdoista. Tehty arviointi päivitetään aina ennen palvelusuunnitelmapalaveria sekä asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa. Kuntayhtymässä toimiva henkilökunta tuntee
asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toteuttaa sitä päivittäisessä asiakastyössä. Asiakkaiden hoidosta ja hoivasta keskustellaan tiimipalavereissa.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 42 a §:ssä säädetään, että erityishuollossa olevan
henkilön palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattava toimenpiteet, joilla tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Tämä IMO-suunnitelma on
tarkistettava kuuden kuukauden välein, jos asiakkaalla on käytetty rajoitustoimenpiteitä. Muutoin
suunnitelma tarkistetaan kerran vuodessa.

5.3. Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30 a §)
Lastensuojelulain 30 a §:n mukaisesti sijaishuoltopaikan tulee täydentää yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa asiakassuunnitelmaa tarvittaessa erillisellä hoito- ja kasvatussuunnitelmalla. Jos lapselle ei ole aiemmin laadittu hoito- ja kasvatussuunnitelmaa, tulee se
laatia viipymättä, jos lapseen on kohdistettu sijaishuollossa rajoituksia tai on todennäköistä, että lapseen tullaan kohdistamaan rajoituksia. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa havainnollistetaan asiakassuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ja kuvataan yksityiskohtaisesti, miten lapsen tarpeisiin vastataan turvaten lapsen hyvä kohtelu. Rajoitustoimenpiteiden käytön yhteydessä on arvioitava ja kirjattava käytetyn rajoitustoimenpiteen mahdollinen vaikutus hoito- ja kasvatussuunnitelmaan.
Hoito- ja kasvatussuunnitelma on tehtävä yhdessä lapsen kanssa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmaa
varten kuullaan myös lapsen huoltajia, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta tai mahdotonta. Hoito- ja
kasvatussuunnitelma on toimitettava tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Suunnitelman toteutumista seurataan, suunnitelmaa päivitetään ja tarkistetaan suhteessa arjen sujumiseen sekä asiakassuunnitelmaan.
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5.4. Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeus
5.4.1. Asiakkaan kohtelu
Kuntayhtymän arvojen mukaisesti asiakkailla on oikeus heidän ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttä kunnioittavaan ja hyvään kohteluun. Kuntayhtymän toiminnassa asiakkaita kohdellaan
yhdenvertaisesti, tasa-arvoisesti ja syrjimättömästi noudattaen perustuslain (731/1999) 6 §:n yhdenvertaisuutta koskevaa perusoikeutta. Palvelujen toteuttamisessa huomioidaan asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet. Asiakkaalle turvataan mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissa.
Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus yksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli
hän on tyytymätön kohteluunsa. Kuntayhtymässä kiinnitetään ilman muistutustakin huomiota ja tarvittaessa reagoidaan epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan.
Lastensuojelun sijaishuollon yksiköillä on laissa säädetty velvollisuus laatia yksikölle yleinen hyvää
kohtelua koskeva suunnitelma osana omavalvontasuunnitelmaa. Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma arvioidaan ja tarkistetaan vuosittain. Suunnitelman sisällöstä säädetään lastensuojelulain 61
b §:ssä. Kuntayhtymässä hyvää kohtelua koskeva suunnitelma on laadittu 2/2020 ja tarkistettu
7/2021.

5.4.2. Asiakkaan itsemääräämisoikeus
Itsemääräämisoikeus on oikeutta määrätä omasta elämästä, tehdä valintoja, osallistua itseä koskevien asioiden suunnitteluun sekä tuoda esiin omia mielipiteitä ja kiinnostuksenkohteita. Itsemääräämisoikeus sisältyy perusoikeuteen, jonka mukaisesti jokaiselle kuuluu oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen (perustuslaki 7 §). Henkilökohtaiseen vapauteen sisältyy fyysinen vapaus, tahdonvapaus sekä itsemääräämisoikeus. Itsemääräämisoikeuteen liittyy
myös perusoikeutena oikeus yksityiselämän suojaan (perustuslaki 10 §). Kuntayhtymän toiminnassa
vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta huomioimalla asiakkaan yksityisyys, hänen vapautensa päättää itse omista jokapäiväisistä toimista sekä asiakkaan mahdollisuus yksilölliseen ja
omannäköiseen elämään. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa määritetään toimintaperiaatteet,
joiden mukaisesti asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan yksikön toiminnassa.
Kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki sisältää itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja
sen rajoittamisen edellytyksiä koskevat säännökset. Säännösten tarkoituksena on vahvistaa erityishuollossa olevan henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista sekä vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä erityishuollossa. Laki korostaa jokaisen erityishuollossa olevan henkilön oikeutta täysimääräiseen osallistumiseen yhteiskunnassa ja että hänen toiveensa ja yksilölliset tarpeensa tulevat huomioonotetuksi ja henkilö saa vaikuttaa omiin asioihinsa.
Asiakkaan itsemääräämisoikeutta vahvistetaan kaikessa kuntayhtymän toiminnassa. Kehitysvammalain mukaisia säädöksiä itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi ja rajoittamiseksi sovelletaan
kaikkiin kehitysvammaisten erityishuollon palveluiden piirissä oleviin henkilöihin, joille on laadittu kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 34 §:ssä tarkoitettu yksilöllinen erityishuolto-ohjelma.
Erityishuolto on järjestettävä ja erityishuollossa olevaa henkilöä on kohdeltava siten, ettei hänen
ihmisarvoaan loukata sekä siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Erityis-
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huoltoa toteutettaessa on otettava huomioon erityishuollossa olevan henkilön toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet. Erityishuollossa olevalle henkilölle on turvattava mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissa. Erityishuollossa olevan henkilön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta on ylläpidettävä ja edistettävä huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet.
Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta hoitavan lääkärin että omaisten ja läheisten kanssa. Rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää vain silloin,
kun se on välttämätöntä erityishuollossa olevan tai jonkun toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi tai kun on tarvetta torjua merkittävä omaisuusvahinko. Rajoitustoimenpiteisiin ei
saa ryhtyä, jos käytettävissä on jokin lievempi keino ja rajoitustoimenpiteen käyttö on lopetettava
heti, kun se ei enää ole välttämätöntä. Rajoitustoimenpiteiden tarvetta arvioitaessa tulee käytössä
olla lääketieteen, sosiaalityön sekä psykologian asiantuntijoiden arviot. Kuntayhtymässä palveluyksiköllä on käytössä moniammatillinen tukitiimi asiantuntija-arvioita varten.
Rajoitustoimenpide toteutetaan erityishuollossa olevan henkilön ihmisarvoa kunnioittaen, mahdollisimman turvallisesti ja hänen perustarpeistaan huolehtien. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen käytännöistä ja välineistä tehdään kirjaus asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteet kirjataan myös asiakasasiakirjoihin. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa on määritelty yksikön käytössä olevat rajoittavat välineet ja itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista
koskevat periaatteet.
Kuntayhtymän käsikirja itsemääräämisoikeudesta julkaistaan vuonna 2022. Käsikirja sisältää itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevat periaatteet. Henkilöstö on saanut kattavan koulutuksen itsemääräämisoikeudesta ja
sen vahvistamisesta asiakastyössä. Organisaatiossa toimii IMO-työryhmä ja yksiköissä on nimetyt
IMO-yhteyshenkilöt.

5.5. Asiakkaan osallisuus
Käyttäjälähtöisyys ja osallisuuden tukeminen on yksi kuntayhtymän strategisista menestystekijöistä.
Kuntayhtymän hallitus on nimennyt asukasneuvoston osana osallisuuden vahvistamista.
Kuntayhtymä kerää asiakaspalautetta voidakseen jatkuvasti kehittää toimintaansa vastaamaan paremmin asiakkaiden sekä heidän läheistensä ja omaistensa odotuksia ja tarpeita. Asiakkaalta pyydetään palautetta saamastaan palvelusta, kohtelusta ja asiakaskokemuksesta. Palautteiden perusteella kehitetään palveluja ja niiden laatua, palveluprosesseja, toimintaohjeita sekä omavalvontaa.
Asiakaspalautteen keräämistä varten kuntayhtymässä on käytössä sähköinen asiakaspalautejärjestelmä (QPro). Palautejärjestelmä löytyy kuntayhtymän internetsivuilta osoitteesta https://www.eskoo.fi/ ja palautteen antamiseen ohjataan palveluyksiköissä. Sähköisesti lähetetty palaute ohjautuu
sen yksikön esihenkilölle, jota palaute koskee.
Sähköisen järjestelmän lisäksi mahdollistamme paperisen palautelomakkeen täyttämisen. Jokaisessa yksikössä on saatavilla sähköistä kyselyä vastaavia paperisia palautelomakkeita. Täytetyt paperiset palautelomakkeet viedään sähköiseen järjestelmään raportin koostamista varten.
Yksikön esihenkilö käsittelee omaan yksikköön tulleet palautteet. Esihenkilön johdolla yksikön henkilökunta käy läpi palautteet ja tekee tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Työsuojelupäällikkö vastaa

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

18

organisaatiotason raportin tekemisestä ja sen esittelystä johtoryhmälle osana johdon katselmusta.
Tuotekehitystyöryhmissä käsitellään asiakaspalautteet tuoteperheittäin.
Jatkuvan palautteenkeruun lisäksi järjestämme vuosittain palautteenkeruuviikon, jonka aikana pyrimme saamaan palautetta mahdollisimman kattavasti eri toiminnoista. Johtoryhmä määrittelee asiakaspalauteraportille tavoitearvon jokaiselle kysymyskokonaisuudelle. Kysymyskokonaisuuksia on
kolme: palvelun suunnittelu, kohtelu sekä palvelukokemus. Ennalta asetettu tavoitearvo ohjaa kehittämistoimenpiteiden laatimista.
Asiakkaat ja heidän läheisensä voivat antaa myös spontaania palautetta päivittäin henkilökunnalle
joko suullisesti, puhelimitse tai sähköpostilla. Palautteet kirjataan asiaa koskevaan yksikköön. Palautteet käsitellään yksikköpalavereissa esihenkilön johdolla ja viedään tarpeen mukaan eteenpäin.
Kunta-asiakkaille järjestetään asiakaskuulemiset vuosittain. Asiakaskuulemisten toteuttamisesta
vastaa kuntayhtymän johtaja.

5.6. Asiakkaan oikeusturva
5.6.1. Asiakkaan oikeudet
Asiakkaan asema ja oikeudet perustuvat lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.
Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Asiakaslain nojalla asiakkaalla on:









oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa
oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista hänen asiassaan
velvollisuus antaa viranomaiselle ne tiedot, joita tarvitaan hänen sosiaalihuoltonsa järjestämiseksi ja toteuttamiseksi
oikeus saada päätös, sopimus tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä
oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja
oikeus saada tietää ennen tietojensa luovutusta, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan,
mihin tarkoitukseen niitä käytetään, mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan sekä minkä
henkilötietolaissa tarkoitetun rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tiedot talletetaan
oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon laadusta tai huonosta kohtelusta
oikeus tehdä kantelu viranomaisen lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä toimintaa valvovalle viranomaiselle

Yksiköiden toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muiden valvontapäätökset käsitellään viipymättä ja niiden perusteella kehitetään palveluja ja niiden laatua, palveluprosesseja sekä omavalvontaa.
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5.6.2. Muistutus
Asiakaslain 23 §:n mukaisesti sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Jos asiakas ei kykene itse tekemään muistutusta, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. Muistutus tulee tehdä
pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutukset ohjataan kuntayhtymän johtajalle. Muistutus käsitellään ja asiaan annetaan kirjallinen, perusteltu
vastaus kohtuullisessa ajassa. Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on 14 vuorokautta.

5.6.3. Kantelu
Asiakaslain 23 a §:ssä säädetään kantelusta. Kanteluun sovelletaan mitä hallintolain (434/2003) 8
a luvussa säädetään hallintokantelusta. Hallintolain 53 a §:n mukaan viranomaisen, siihen palvelussuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle. Kuntayhtymän toimintaa valvovia viranomaisia ovat aluehallintovirasto (avi), Valvira sekä
muut valvontaviranomaiset.

5.6.4. Ilmoitus
Sosiaalihuoltolain mukaisesti sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. Työntekijät on velvoitettu ilmoittamaan
viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä
epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi
asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen, tulee ilmoittaa.
Laissa olevan ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on, että asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa ilmenevät epäkohdat korjataan ja mahdollisiin ilmeisen epäkohdan uhkiin reagoidaan ajoissa
ja saatetaan ne tarvittaessa valvontaviranomaisten tutkittavaksi. Esihenkilöt vastaavat siitä, että jokainen työntekijä tietää ilmoitusvelvollisuuskäytännöistä.
Sosiaalihuoltolaki 48 §: henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
“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 si-
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sällytettävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.”
Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi, kun työntekijä havaitsee asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Lomake löytyy kuntayhtymän Intrasta ja
IMS-järjestelmästä. Intrassa on toimintaohje henkilökunnalle sosiaalihuoltolain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitukset käsitellään työyksiköiden omissa palavereissa ja niiden perusteella kehitetään toimintaa.
Vastuualueen johtava viranhaltija
Palvelupäällikkö
Mikko Heiniluoma, p. 050 474 6838
mikko.heiniluoma@eskoo.fi

5.6.5. Yhteystiedot

Muistutuksen vastaanottaja
Kuntayhtymän johtaja
Kaija Metsänranta, p. 050 474 6703
kaija.metsanranta(at)eskoo.fi

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista
sosiaaliasiamies@seamk.fi (asiakas- ja potilastietoja sisältävissä viesteissä käytetään turvasähköpostia: https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies@seamk.fi)
p. 040 8302020
Asiakaslain 24 §:n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:
-

neuvoa asiakkaita ja työntekijöitä asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä
avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen (hallintokantelu
ja muutoksenhaut päätöksiin) käytössä
tiedottaa asiakkaan oikeuksista
toimia eri tavoin asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnissa sekä antaa siitä selvitys
vuosittain
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Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista
Kuluttajaneuvonnassa voit asioida puhelimitse soittamalla numeroon 029 505 3050 (ma, ti, ke, pe
klo 9–12, to 12–15).
Kuluttajaneuvonnassa saa maksutta opastusta sekä sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen
riitaan. Kuluttajaneuvonta ei käsittele valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita. Kilpailu- ja kuluttajaviraston internetsivulla www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta on lisätietoa kuluttajaneuvonnan palveluista.

6. Palvelun sisällön omavalvonta
6.1. Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. Kuntayhtymässä liikunta-, kulttuuri- ja
harrastustoiminta toteutetaan asiakaslähtöisesti huomioiden kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet.
Asiakkaalle laaditaan toimintakyvyn kartoitus, jossa ilmenee tuen tarpeet suoriutumiseen ja osallisuuteen. Siihen kirjataan keinot, joilla tuetaan asiakkaan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle mielekäs arki ja hyvä elämä sekä edistää asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta kokonaisvaltaisesti. Perustarpeisiin vastaamisen lisäksi
asiakkaalla tulee olla mahdollisuus ulkoiluun, virikkeelliseen toimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Näiden toteutuminen kirjataan LifeCare asiakastietojärjestelmään. Asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa sekä muiden tavoitteiden toteutumista seurataan ja
arvioidaan säännöllisesti asiakas- ja tiimipalavereissa.
Kuntayhtymä kehittää parhaillaan Green Care-toimintaa. Green Care toiminnalla halutaan lisätä
asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia, yhdessä tekemistä, toimintakykyä, palautumista ja osallisuutta luontoon sekä eri yhteisöihin.

6.2. Ravitsemus
Ravitsemuksessa huomioidaan ruokaviraston voimassa olevat väestötason ja eri ikäryhmille annetut
ravintoaineiden saanti- ja ruokasuositukset. Kuntayhtymä on tehnyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP) kanssa sopimuksen ravintohuoltopalvelujen järjestämisestä. EPSHP tarjoaa ravintohuollon palvelut Seinäjoen yksiköille erillistilauksesta. Palveluun kuuluvat myyjän toimittamat terveelliset ja monipuoliset ateriat ja välitystuotteet. EPSHP:n ruokapalveluissa huomioidaan myös erityisruokavaliot ja rajoitteet. Tilausjärjestelmänä toimii sähköinen Aivo-ateriatilausjärjestelmä. Yhteistyöpalavereita pidetään tarpeen mukaan ja niissä voidaan käydä läpi esimerkiksi asiakkaiden erityistarpeita ravitsemuksen suhteen.
Myyjä valmistaa ateriat sairaanhoitopiirin ravintokeskuksen tiloissa. Lisäksi sairaanhoitopiirin henkilökuntaa työskentelee kuntayhtymän palvelukeittiössä, josta järjestetään lounasruokailu kuntayhtymän asiakkaille, henkilökunnalle, vieraille sekä opiskelijoille.
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Yksiköihin tulevat lounas ja päivällinen valmistetaan ja pakataan yksiköittäin sairaanhoitopiirin ravintokeskuksessa. Lounas lähetetään yksiköihin lämpimänä ja samalla kuljetuksessa toimitetaan kylmä päivällinen. Päivällinen lämmitetään yksikössä henkilökunnan toimesta.
Etäyksiköissä Pietarsaaren ja Tervajoen palvelukeskuksissa ateriat valmistaa yksikön oma ravitsemustyöntekijä. Kristiinankaupungin palvelukeskuksen ateriat ostetaan paikalliselta toimijalta ja toimitetaan yksikköön palveluntuottajan toimesta.
Aamu- ja iltapalatarvikkeet yksiköt ostavat välitystuotteina ja valmistavat aamu- ja iltapalan omissa
yksiköissään.
Asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa seurataan asiakaslähtöisesti yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa määritellysti.
Kuntayhtymä kerää palautetta ulkoisten toimittajien suorituskyvystä. Poikkeamat kirjataan IMS-järjestelmään. Raportit ohjautuvat kiinteistöpäällikölle. Kiinteistöpäällikkö keskustelee yhteenvedon
pohjalta sovitun palvelun toteutumisesta palveluntoimittajien kanssa. Ulkoisten toimittajien suorituskykyä arvioidaan johdon katselmuksissa vähintään kerran vuodessa.

6.3. Hygieniakäytännöt
Kuntayhtymän laitoshuoltopalveluista vastaa Hankinta- kiinteistö- ja logistiikkapalvelut. Hankintakiinteistö- ja logistiikkapalvelut suorittaa puhtaanapitopalvelut osittain omalla henkilöstöllä ja osittain
hankkii palvelut ostopalveluina mm. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.
Puhtaanapitotehtävät ja vastuut on määritelty sopimuksissa sekä vastuunjakotaulukoissa. Puhtaanapitopalvelujen tehtävien toteutumisia seurataan ja poikkeamat kirjataan ja käydään läpi toimijoiden kanssa.
Puhtaanapitopalvelut sisältävät toiminta- ja asiakastilojen ylläpito- ja jaksottaiset siivoustehtävät sekä perussiivoustehtävät erillisten kuvausten mukaisesti. Yksiköiden siivous ja pyykkihuolto on järjestetty asiakaslähtöisesti huomioiden kunkin asiakkaan tarpeet ja mahdollinen osallisuus. Henkilökunta on perehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykkihuollon toteuttamiseen ohjeiden ja standardien mukaisesti. Kaikilta työntekijöiltä, jotka käsittelevät elintarvikkeita, vaaditaan hygieniapassi.
Kuntayhtymässä toimii hygieniayhdyshenkilönä asiantuntijasairaanhoitaja Sirpa Myllymäki. Hän ohjeistaa yksikköjä infektioiden ja tarttuvien sairauksien osalta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
hygieniahoitajalta tulevien ohjeiden mukaisesti mm. epidemioiden ehkäisemiseksi.
Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa on eritelty se, miten kussakin yksikössä seurataan yleistä
hygieniatasoa. Lisäksi yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa on lueteltu toimenpiteet, joilla varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt, puhtaanapito ja pyykkihuolto toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti.
Ulkoisten toimittajien suorituskykyä arvioidaan johdon katselmuksissa vähintään kerran vuodessa.
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6.4. Terveyden- ja sairaanhoito
Palveluyksiköiden henkilökuntaan (lukuun ottamatta työikäisten palveluja) kuuluu sairaanhoitaja,
joka vastaa yksikön asiakkaiden terveydenhuollon seurannasta ja lääkehoidon toteuttamisesta lääkärin ohjeiden mukaisesti.
Kuntayhtymässä toimii sairaanhoitotyön verkosto. Henkilöstö- ja asiakasohjauksen resurssipalvelujen sairaanhoitaja vastaa sairaanhoitotyön verkoston koollekutsumisesta. Sairaanhoitotyön verkostoon kuuluvat yksiköissä työskentelevät sairaanhoitajat. Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia aiheita terveydenhuoltoon ja lääkehoitoon liittyen. Tapaamisia on 2–3 kertaa vuodessa.
Kuntayhtymän asiakkaat käyttävät kunnallisia terveydenhuollon palveluja suunhoidon, laboratorion
sekä terveyden- ja sairaanhoidon osalta. Pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja
seurataan säännöllisillä kontrolleilla perusterveydenhuollon yksiköissä tai keskussairaalassa. Ohje
”kuoleman tapahtuessa avohuollon yksiköissä” löytyy IMS-järjestelmästä.

6.5. Lääkehoito
Toimintaympäristön luonteesta riippumatta lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa, jota toteutetaan pääsääntöisesti lääkehoidon koulutuksen saaneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimesta.
Kuntayhtymän lääkehoitoa ohjaa Turvallinen lääkehoito, joka perustuu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Turvallinen lääkehoito –oppaaseen (30.11.2017). Tämä kattaa koko Etelä-Pohjanmaan
alueen ja perustuu valtakunnalliseen oppaaseen.
Kuntayhtymän Turvallinen lääkehoito on voimassa kaikissa kuntayhtymän yksiköissä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla. Turvallinen lääkehoito-opas päivitetään vuosittain, tarvittaessa useammin. Päivityksestä vastaa lääkehoitotyöryhmä. Yksiköissä on lisäksi yksikkökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat, jotka perustuvat Eskoon Turvalliseen lääkehoito-oppaaseen. Eskoon turvallinen lääkehoito ja yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat löytyvät IMS-järjestelmästä.
Lääkehoidon osaaminen varmistetaan valtakunnallisten LOVe-tenttien ja näyttöjen kautta (Lääkehoidon osaamisen varmistaminen verkossa).
Lääkehoidon vastuuhenkilöt suorittavat palveluyksiköissä säännöllisesti lääkehoidon tarkastuskierroksia turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi.

6.6. Monialainen yhteistyö
Sosiaalihuoltolain 41 §:ssä säädetään monialaisesta yhteistyöstä asiakkaan tarpeenmukaisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi. Kuntayhtymä on aktiivinen toimija yhteistyössä omistajakuntien,
sote-yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirien kanssa. Erityisesti korostuvat sosiaalitoimien
kanssa tehtävä yhteistyö, koska merkittävä osa asiakkuuksista muodostuu kuntien vammaispalveluiden ja lastensuojelun hallinnonaloilta. Yhteistyöpalavereita pidetään tarpeen mukaan ja yhteistyötahoja tiedotetaan tarpeellisista asioista sähköpostitse tai puhelimitse. Palveluntuottajana kuntayhtymä on alisteinen kuntien omavalvonnalle sekä muille valvoville viranomaisille (avi ja Valvira).
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7. Asiakasturvallisuus
7.1. Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden
kanssa
Palo- ja pelastusturvallisuus
Ensiapu

Terveystarkastus

Edunvalvonta

Palo- ja pelastusturvallisuutta koskevissa asioissa tehdään yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa. Kuntayhtymässä on tehty pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys. Lisäksi yhteistyötä tehdään tarvittaessa poliisin kanssa.

Äkillisissä sairaanhoitoa vaativissa tilanteissa asiakas ohjataan päivystykseen. Hätäkeskukseen (112) ollaan tarvittaessa yhteydessä. Lähin defibrillaattori on päärakennuksessa.

Kuntayhtymän asiakkaat käyttävät kunnallisia terveydenhuollon palveluja suunhoidon,
laboratorion sekä terveyden- ja sairaanhoidon osalta. Pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan säännöllisillä kontrolleilla perusterveydenhuollon
yksiköissä tai keskussairaalassa.

Asiakkaiden edunvalvojien kanssa tehdään yhteistyötä taloudellisen turvallisuuden
näkökulmasta. Henkilön edunvalvonnan tarpeesta voidaan tehdä ilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon, jos henkilö ei sairautensa, heikentyneen terveydentilansa tai muun
vastaavan syyn vuoksi kykene itse huolehtimaan asioistaan eikä asioita voida hoitaa
asianmukaisesti muulla tavoin.

Taulukko 2: Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Kuntayhtymässä turvallisuutta parannetaan pelastussuunnitelmalla sekä poistumisturvallisuussuunnitelmalla, joita päivitetään säännöllisesti. Kuntayhtymässä järjestetään pelastus- ja poistumisharjoituksia. Kiinteistöhuolto testaa paloilmoittimet joka kuukausi. Asiakasturvallisuutta lisäävät henkilökunnalle tarjottavat koulutukset ja osaamisen varmistaminen mm. ensiapu-, alkusammutus-,
AVEKKI-, Kinestetiikka-, MAPA-koulutuksilla sekä hygieniapassilla.
AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu henkilön luonnollisten liikemallien ja
aistitoimintojen ymmärtämiseen sekä henkilön kunnioittavaan kohtaamiseen. MAPA, eli haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta, antaa työkaluja haastavien ja aggressiivisten henkilöiden
kohtaamiseen.

7.2. Henkilöstö
Asenne, vuorovaikutus ja kohtaaminen ovat tärkeitä asioita jokapäiväisessä työssä. Henkilöstön kelpoisuusehdot päivitetään kuntayhtymän hallituksessa vuosittain. Jokaisella työntekijällä on ajantasainen tehtäväkuvaus ja tehtävän vaativuuden arviointi tulee olla suoritettuna.
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7.2.1. Henkilöstön rakenne ja rekrytoinnin periaatteet
Henkilöstömitoituksen lähtökohtana on asiakkaiden toimintakyky sekä yksilöllinen avun ja tuen tarve.
Kuntayhtymässä käytetään ICF-viitekehystä asiakkaiden toimintakyvyn arvioimiseen. Riittävän henkilöstön avulla kuntayhtymä voi taata turvallisen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan. Tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilöstön riittävä määrä varmistetaan palvelutarpeen arvioinnin kautta: sen perusteella kartoitetaan riittävä henkilöstön määrä huomioiden kunkin asiakkaan
yksilölliset tarpeet.
Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan varahenkilöstöllä, jatkuvalla sijaisrekrytoinnilla sekä
yhteistyöllä oppilaitosten kanssa. Riittävä aika lähiesihenkilötyöhön on varmistettu erityisesti tiimivastaavien ja arjenvastaavien palkkaamisella, sähköisillä järjestelmillä (mm. työvuorojärjestelmät)
sekä toimijuusjohtamisella. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa on esitelty kunkin yksikön hoitoja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne.
Työnhakijan soveltuvuus arvioidaan työhaastattelussa. Palvelutuotannon työnhakijan tulee olla Valviran Terhikki- tai Suosikki-rekisterissä. Vakituisten tehtävien osalta palvelupäällikkö tarkistaa rekisteritiedot päättäessään haastatteluun kutsuttavista hakijoista. Sijaisrekisteriin hyväksyttävien hakijoiden soveltuvuus tarkistetaan sijaishakemuksen saapuessa Kuntarekry-järjestelmään. Henkilöstön
Terhikki- ja Suosikki- rekisteritietoja hallinnoidaan Populus-järjestelmässä. Esihenkilö vastaa oman
yksikkönsä henkilöstön rekisteritietojen ajantasaisuudesta. Rikosrekisterilain (770/1993) 1 §:n mukaisesti rikosrekisterin tietoja voidaan luovuttaa käytettäväksi henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämisessä ja arvioinnissa. Erityisesti lasten kanssa työskentelevien
soveltuvuus ja luotettavuus varmistetaan vaatimalla rikosrekisteriote nähtäväksi palkattaessa henkilö kyseisiin tehtäviin (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 3
§)
Salassapitoon työntekijä sitoutuu työsopimuksen allekirjoituksella. Allekirjoituksen yhteydessä käydään salassapitoasiat läpi. Työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä työntekijä allekirjoittaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuussitoumuksen.
Alan opiskelijoita voidaan palkata sijaisuuksiin silloin, kun heillä on opintojen kautta riittävästi ammatillista osaamista. Esihenkilö varmistaa opiskelijan ammattitaidon ja jakaa työtehtävät sen mukaisesti.
Kuntayhtymä tekee yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Tämä tarkoittaa täydennyskoulutusyhteistyötä, opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen tarjoamista sekä opinnäytetöiden tekemisen kautta
tehtävää yhteistyötä.
Opiskelijan työssäoppimisjakson päättyessä häneltä pyydetään palautetta työssäoppimisen ohjaamisesta sähköisen CLES-kyselyn kautta. Kyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta kuntayhtymässä toteutettavan opiskelijaohjauksen laadusta. Saadun palautteen avulla ohjausta kehitetään
edelleen. Palautteiden käsittelijänä ja vastuuhenkilönä toimii esihenkilö.

7.2.2. Henkilöstön perehdyttäminen
Henkilöstön asiakastyötä ja omavalvonnan toteuttamista koskevassa perehdytyksessä käytetään
kuntayhtymän yhteistä perehdytysmateriaalia. Perehdytys annetaan sekä uusille työntekijöille että
yksikköä vaihtaville työntekijöille. Myös pidempään poissa olleille järjestetään perehdytys uusiin tai
muuttuneisiin toimintatapoihin.
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Perehdyttämisestä vastaavat esihenkilö ja nimetty lähiperehdyttäjä. Lisäksi koko henkilökunta osallistuu perehdyttämiseen. Työntekijä vastaa siitä, että hän perehtyy perehdytysmateriaaliin. Perehdytyslomake allekirjoitetaan asiakohtaisesti sekä perehtyjän että perehdyttäjän allekirjoituksella. Työntekijä kuittaa allekirjoituksella, että hän on saanut ja ymmärtänyt perehdytyksen. Esihenkilö arkistoi
allekirjoitetut perehdytyslomakkeet.
Myös opiskelijoiden asiakastyötä ja omavalvonnan toteuttamista koskevassa perehdytyksessä käytetään kuntayhtymän perehdytysmateriaalia. Opiskelijan ohjauksesta vastaa esihenkilö ja hän nimeää opiskelijalle lähiohjaajan. Yksiköissä voi olla myös nimetty opiskelijaohjauksesta vastaava
työntekijä. Opiskelijan työvuorosuunnittelussa huomioidaan lähiohjaajan työvuorot. Näin mahdollistetaan yhteistyöskentely ohjaajan kanssa. Opiskelija voi antaa työympäristössä opiskelunsa mukaiset näytöt. Näytöt vastaanottaa siihen koulutuksen saanut työntekijä.

7.2.3. Täydennyskoulutus
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen mahdollistetaan kuntayhtymässä suunnitelmallisella täydennyskoulutuksella ja työssä oppimalla. Henkilöstöä kannustetaan omaehtoiseen koulutukseen.
Kuntayhtymä suhtautuu jatkuvaan ammattitaidon kehittämiseen myönteisesti.
Vuosittain kehityskeskusteluissa nostetaan esille työntekijän ammatillinen kehittyminen sekä kehitys- ja koulutustarpeet. Myös asiakaspalautteiden perusteella voi nousta esiin osaamistarpeita. Tarpeiden perusteella organisaatio laatii vuosittain koulutussuunnitelman.
Henkilöstö osallistuu ammatilliseen täydennyskoulutukseen koulutussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön koulutuksista ja täydennyskoulutuksista pidetään koulutusrekisteriä Populuksessa.

7.2.4. Työhyvinvointi
Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen mahdollistetaan kuntayhtymässä työterveyshuollon
kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan tavoitteena on mielekäs ja sopiva työ työntekijäkohtaisesti, terveellinen ja turvallinen työympäristö, toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy sekä henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.
Varhainen puuttuminen ja puheeksi ottaminen ovat osa työhyvinvointia, samoin kuin töiden uudelleenjärjestely. Kuntayhtymässä käytetään aktiivisen tuen toimintamallia.
Työaikalaki (872/2019) ohjaa henkilöstön työvuorosuunnittelua ja suunnittelussa huomioidaan työaikaergonomia. Oma Titanian kautta työntekijät osallistuvat omien työvuorojensa suunnitteluun yksikön kokonaisuus huomioiden. Esihenkilö vahvistaa työvuorosuunnitelman.
Titaniaa käytetään kuntayhtymässä vuorotyötä tekevien työntekijöiden työvuorosuunnittelussa.
Muissa tehtävissä olevilla työaikaa seurataan Flexim-työaikajärjestelmässä. Esihenkilöt seuraavat
työntekijöidensä saldojen kertymistä työhyvinvoinnin näkökulmasta.
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7.2.5. Laki työntekijöiden rokotussuojasta
Rokotuksilla suojellaan niin asiakkaita kuin työntekijöitäkin. Työntekijöiden rokotuksia säätelevät tartuntatautilaki ja työturvallisuuslainsäädäntö. Tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden suojaamiseksi työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja
tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa
vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. Suoja on tarpeen myös työturvallisuuden
kannalta.
Kuntayhtymä edellyttää influenssarokotukset koko henkilöstöltä. Vuosittain elo-syyskuussa kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava ylilääkäri määrittelee yksiköt, joissa on oltava 100 prosenttinen
rokotussuoja kausi-influenssaa vastaan.

7.2.5.1. Influenssarokotustietojen kerääminen
Rokotustiedot ovat yksityisyyden suojaan kuuluvia terveydentilaa koskevia tietoja, joita ei saa käsitellä julkisesti työpaikalla. Työnantajalla on kuitenkin oikeus käsitellä rokotussuojaa koskevia tietoja
työntekijän suostumuksella (tietosuojalaki (1050/2018), terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)).
Rokotusajan jälkeen otetaan tilasto rokotetuista. Työntekijällä on kolme tapaa ilmoittaa työnantajalle,
että on saanut vaadittavat rokotukset ja on soveltuva omaan työhön: kertoa esihenkilölle saaneensa
influenssarokotuksen tai antaa esihenkilölle rokotuksessa saamansa lomakkeen, jossa on mm. rokotuspäivä ja rokottaja tai hankkia työterveyshuollon kautta todistuksen soveltuvuudesta. Esihenkilö
kirjaa Populukseen rokotukset työntekijöiden tietoihin. HR saa yhteenvedon rokotetuista Populuksesta. Kausi-influenssakauden loputtua, rokotustiedot poistetaan Populuksesta.
Mikäli työntekijä ei suostu tai pysty ottamaan rokotetta tai hänellä ei ole niihin sairastetun taudin
tuomaa suojaa määräaikaan mennessä, työnantajan pitää pohtia, onko kyseessä laissa mainittu
erityinen syy. Työnantajan on selvitettävä, olisiko työntekijälle tarjottavissa ensisijaisesti muuta työsopimuksen mukaista työtä, toissijaisesti jotain muuta työtä.
Jos rokottamaton työntekijä työskentelee ylilääkärin määrittelemässä sadan prosentin rokotussuojaa
vaativassa yksikössä, hänen kanssaan käydään henkilökohtainen kuulemistilaisuus. Henkilökohtaisen keskustelun toteuttavat palvelupäällikkö ja kuntayhtymän johtaja. Kuulemistilaisuuden jälkeen
kartoitetaan työyksikkö / -yksiköt, joissa hän työskentelee influenssakauden ajan (huhtikuun loppuun). Täten taataan asiakkaiden suojaaminen kausi-influenssalta tartuntalain mukaisesti.

7.3. Toimitilat
Kuntayhtymän toimitilat ovat nykyaikaiset ja viihtyisät. Rakennusten tilaratkaisuissa on huomioitu
asiakkaiden tarpeiden mukaiset tilavaatimukset, esteettömyys, viihtyisyys, turvallisuus sekä monikäyttöisyys.
Palveluyksiköiden tilat ovat asiakkaiden hoitoon ja valvontaan soveltuvat. Esteetön ja turvallinen liikkuminen on otettu huomioon. Asuntojen kokoon ja varusteluun on kiinnitetty huomiota.
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Hankinta-, logistiikka- ja kiinteistöpalvelut on laatinut kiinteistöjen vastuualuetaulukon. Taulukosta
selviää hankinta-, logistiikka- ja kiinteistöpalvelujen, yksikön ja asukkaan väliset vastuut kiinteistöön
ja asuntoon liittyvien hankintojen ja huoltojen suhteen. Kiinteistöjen määräaikaishuoltoihin ja huoltotilausten tekoon on käytössä sähköinen Fatman-ohjelma.
Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa on määritelty asukkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt,
asukkaiden omaisten vierailuja koskevat periaatteet, yhteisten tilojen käytön periaatteet, asukkaiden
vaikutusmahdollisuudet oman asuntonsa sisustukseen sekä käytänteet siihen, käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja asukkaan poissaollessa muuhun tarkoitukseen.

7.4. Teknologiset ratkaisut
Asiakas- ja henkilöstöturvallisuus on olennainen laatutekijä ja se on koko henkilöstön yhteinen asia.
Turvallisuus käsittää turvallisuuden tunteen, joka muodostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta
ja henkisestä turvallisuudesta.
Asiakasturvallisuutta kehitetään systemaattisesti ja se huomioidaan kattavasti johtamisessa, päätöksenteossa, toiminnan kehittämisessä ja päivittäisessä asiakaspalvelutyössä kaikilla tasoilla. Asiakkaan turvallisuutta uhkaavien tilanteiden ja tekijöiden tunnistaminen, kirjaaminen, raportointi ja
tilanteisiin reagoiminen ovat jokaisen työntekijän vastuulla. Asiakas voi luottaa siihen, että palveluyksiköissä on riittävästi työhönsä asianmukaisesti koulutettua ja perehdytettyä henkilökuntaa ja että
henkilöstö toimii yhteistyökykyisesti kuntayhtymän arvojen mukaisesti.
Hälytysjärjestelmien tarve kartoitetaan yksiköittäin, mutta lähtökohtana on, että hälytysjärjestelmä
on hankittavissa joka yksikköön. Hälytysjärjestelmän avulla varaudutaan sekä sisäisiin että ulkoisiin
uhkiin. Hälytysjärjestelmien toimivuus varmistetaan säännöllisillä testauksilla, joista on sovittu yksiköittäin.
Kuntayhtymässä toimii turvallisuustyöryhmä, joka koostuu yksiköiden henkilökunnasta. Lisäksi kuntayhtymä on kouluttanut 18 oman organisaation työntekijää Defusing-istunnon vetäjiksi. Defusingistunto tarkoittaa kriisitilanteiden välitöntä purkua.
Yksiköissä on laadittu pelastussuunnitelmat sekä poistumisturvallisuusselvitykset, jotka päivitetään
vuosittain tai tarvittaessa useammin. Esihenkilö vastaa suunnitelmien ajantasaisuudesta. Myös työsuojeluvaltuutetut seuraavat pelastussuunnitelmien ajantasaisuutta.
Yksilöllisen tarpeen mukaan asiakkaille hankitaan henkilökohtaisia turvallisuutta lisääviä apuvälineitä mm. epilepsiapatja, hoitajakutsu, ovihälytys.
Kuntayhtymässä on laadittu kameravalvontarekisteri, jossa määritellään henkilötietojen käsittely ja
tarkoitus, rekisterin tietosisältö, säännönmukaiset tietolähteet, tietojen säännönmukaiset luovutukset
sekä rekisterin suojauksen periaatteet. Kameravalvontarekisteri ja muut rekisterit löytyvät kuntayhtymän internetsivuilta https://www.eskoo.fi/eskoo/tietosuoja/. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa on kuntayhtymän johtaja Kaija Metsänranta (p. 050 474 6703).
Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa on määritelty kunkin yksikön kohdalta se, mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkaisuja yksiköllä on käytössään.
Lisäksi niissä on eritelty asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva-ja kutsulaitteiden
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toimivuuden ja hälytyksiin vastaamisen varmistamista koskevat käytännöt. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa on määritelty myös turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot.

7.5. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Yksiköissä käytettävistä terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokitelluista välineistä ja hoitotarvikkeista ja niihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä,
ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, joka
on tarkoitettu mm. sairauden tai vamman diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun tai hoitoon. Hoitoon
käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-,
kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, haavasidokset ym. vastaavat. Terveydenhuollon laitteissa tulee olla CE-merkintä.
Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–26 §). Organisaation on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että organisaatiossa noudatetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä. Kuntayhtymän
vastuuhenkilönä toimii sairaanhoitaja Sirpa Myllymäki. Lisäksi palveluyksiköissä on nimetty 1–2
apuvälinevastaavaa. Palveluyksiköissä laitteiden käyttäjien velvollisuus on huolehtia käytettävien
laitteiden toimintakunnosta, käyttöohjeiden saatavilla olemisesta ja laitteen käyttökoulutuksista.
Kuntayhtymässä apuvälinekäytössä olevat terveydenhuollon laitteet esim. kattonostin, pesuvaunu,
pyörätuoli, rollaattori ja hoitosänky luetteloidaan Fatman-ohjelmaan. Ohjelmaan kirjataan myös laitteisiin suoritetut huollot ja määräaikaistarkistukset. Laiterekisterin ylläpito on kiinteistöpalveluiden
vastuulla. Yksiköiden apuvälinevastaavien velvollisuus on ilmoittaa laitteiden tiedot ja muutokset
kiinteistöpalveluille. Laiteluettelo saatetaan ajan tasalle vuoden 2021 aikana ja päivitetään jatkuvasti.
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot:
Sairaanhoitaja
Sirpa Myllymäki, p.050 474 6859
sirpa.myllymaki(at)eskoo.fi

7.5.1. Terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen vaaratilanneilmoitus
Laitteet ja niiden oikeanlainen käyttö on olennainen osa asiakasturvallisuuden lisäämistä. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus HaiPro-järjestelmään.
Omaan organisaatioon tehtävän HaiPro-ilmoituksen lisäksi Valviran määräyksessä annetaan ohjeet
terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista Valviraan. Ilmoitettava vaaratilanne on terveydenhuollon laitteeseen tai tarvikkeeseen liittyvä tilanne,
joka on johtanut tai olisi voinut johtaa asiakkaan, laitteen käyttäjän tai muun henkilön terveyden vaarantumiseen.
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Terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta on tehtävä ilmoitus Valviralle niin pian kuin mahdollista:


Vakavasta vaaratilanteesta 10 vuorokauden kuluessa siitä, kun käyttäjä tai valmistaja on ensimmäisen kerran saanut tiedon tapahtumasta



Läheltä piti – tapauksesta 30 vuorokauden kuluessa

Linkki sähköiselle Valviran vaaratilanneilmoituslomakkeelle on Intrassa. Paperinen ilmoituslomake
on tulostettavissa IMS:stä.
Kuntayhtymän vastuuhenkilöllä on oikeudet HaiPro:n läheltä piti ja vaaratilanneilmoituksiin, joiden
tyyppi on laitteista tai tarvikkeita johtuvat ilmoitukset. Vastuuhenkilö saa tiedon, kun ilmoitus on tehty.
Hän katsoo, onko ilmoitus sellainen, että edellytykset Valviraan ilmoittamiselle täyttyvät ja tekee tarvittaessa ilmoituksen.

8. Asiakastietojen käsittely ja kirjaaminen
Kuntayhtymä on tehnyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sopimuksen tietohallinnon palvelujen järjestämisestä.
Tietoturvallisuus perustuu lainsäädäntöön ja normiohjaukseen. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU
2016/679) takaa erilaisia oikeuksia henkilölle, jonka tietoja käsitellään (rekisteröity). Tietosuoja-asetuksen lisäksi on käytössä kansallinen tietosuojalaki (1050/2018), joka täydentää tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa myös toimialakohtainen lainsäädäntö.
Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. Rekisterinpitäjä on tietosuoja-asetuksen mukaan vastuussa siitä, että se toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan
ja käytännössä myös osoitetaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen
vaatimuksia.
Tietosuoja-asetuksen mukaisesti kuntayhtymän on informoitava asiakkaita ja muita henkilöitä henkilötietojen käytöstä. Kuntayhtymä on huolehtinut informoinnin laatimalla tietosuojaselosteet, jotka
löytyvät kuntayhtymän internetsivuilta osoitteesta https://www.eskoo.fi/eskoo/tietosuoja/.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021) edistää ja
mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamien asiakastietojen ja asiakkaan itsensä tuottamien hyvinvointitietojen tietoturvallista käsittelyä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden järjestämisen ja tuottamisen käyttötarkoituksissa. Lain tarkoituksena on myös edistää asiakkaan tiedonsaantimahdollisuuksia asiakastietojensa käsittelystä. Lain 5 §:n mukaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajan tulee pitää rekisteriä omien asiakastietojärjestelmiensä ja asiakasrekisteriensä käyttäjistä sekä näiden käyttöoikeuksista.
Palvelujen antajan tulee kerätä asiakasrekisterikohtaisesti kaikesta asiakastietojen käytöstä ja jokaisesta asiakastietojen luovutuksesta seurantaa varten lokitiedot lokirekisteriin. Laissa on säädetty,
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että asiakkaalla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada tietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa
selvittämistä tai toteuttamista varten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajalta viivytyksettä tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on
ollut käytön tai luovutuksen peruste. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei
siihen ole erityistä syytä.
Edellä mainitun lain mukaisesti asiakastietojen käytöstä tulee kirjoittaa käyttölokia. Kuntayhtymässä
on käytössä LogMonitor-järjestelmä käyttäjälokitietojen seuraamiseen. Lokitietojen seurannan omavalvontaa toteutetaan LogMonitorin kautta erillisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Lokitietojen omavalvonnan toteuttaa hallintosuunnittelija ja tulokset käsitellään yhteistyössä tietosuojavastaavan
kanssa. Käyttäjälokitietojen valvontaa koskeva ohje löytyy IMS-järjestelmästä.

8.1. Tiedonhallinta
Kuntayhtymässä on laadittu henkilöstön Tietoturvaopas. Opas tiivistää keskeisimmät tietoturvallisuuden perusasiat ja antaa käytännön ohjeita tietoturvallisuuden toteuttamiseen työssä. Tietoturvaoppaan avulla huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan
liittyvästä perehdytyksestä. Täydennyskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Kuntayhtymässä on
laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste.
Tietosuojavastaavan palvelut hankitaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.
Sähköposti: tietosuojavastaava(at)eskoo.fi, p. 050 474 2672
Kuntayhtymässä toimii tietosuojayhteyshenkilö Eini Mäkelä.
Sähköposti: eini.makela(at)eskoo.fi
p. 050 474 6840
Etelä-Pohjanmaan alueellinen tietosuojavastaavien kokous pidetään neljä kertaa vuodessa. Kokoukseen osallistuu tietosuojavastaava edustaen siellä myös kuntayhtymää.
Kuntayhtymässä toimii tiedonhallintatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii tietosuojavastaava ja
sihteerinä tietosuojayhteyshenkilö. Työryhmän tehtävänä on vastata tiedonhallinnan kokonaisuudesta ja valmistella sitä koskevat päätösesitykset kuntayhtymän johtajalle ja hallitukselle.
Tiedonhallintalaki (906/2019) täydentää EU:n tietosuoja-asetusta. Kuntayhtymä toimii lain mukaisena tiedonhallintayksikkönä, jonka tehtävänä on järjestää tiedonhallinta tiedonhallintalain vaatimusten mukaisesti. Tiedonhallintalain 5 §:n mukaan tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä toimintaympäristön tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia. Tiedonhallintamallia ylläpidetään palvelujen, asiankäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi,
tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamiseksi, moninkertaisen tietojen keruun
vähentämiseksi, tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuuden toteuttamiseksi sekä tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi.
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8.1.1. Asiakirjojen hallinta
Johdon valtuuttamat henkilöt tekevät päätöksiä asiakirjojen luomisesta, tarkistavat uudet ja muutetut asiakirjat ja päättävät asiakirjan hyväksymisestä. Johdon määräämä henkilö vastaa asiakirjojen
jakelusta ja vanhentuneiden asiakirjojen hävittämisestä. Kuntayhtymässä on käytössä sähköinen
asianhallintajärjestelmä.
Ohjaava asiakirja tulee organisaation ulkopuolelta (lait, viranomaismääräykset yms.) tai sisäpuolelta
(strategia, työsääntö, kirjaamisohje jne.). Sisäiset asiakirjat ohjaavat toimintaa ja niille on määritelty
hyväksyjä sekä päivitys- ja jalkautuskäytännöt. Jalkautusfoorumeina toimivat johtoryhmä, esihenkilökokoukset ja yksikkökohtaiset kokoukset.

8.1.2. EP-Potti
Kuntayhtymä on liittynyt EP-Pottiin 1.1.2019. EP-Potti on erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteinen potilastietojärjestelmä Etelä-Pohjanmaan alueella. Järjestelmässä on yhteiskäyttöisiä lomakkeita, joihin kirjataan sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon rekistereiden tietoa.
Asiakkaalta pyydetään suostumus rekisterien ylitykseen yhteiskäyttöisillä lomakkeilla. Ohjeet suostumuksen pyytämiseen ja kirjaamiseen löytyvät kirjaamisohjeesta.
Kirjaamisohje päivitetään vuosittain ja tarvittaessa useammin. Kirjaamisohjeen päivittämisestä vastaa kirjaamisen ohjausryhmä, jonka koollekutsujana toimii palvelupäällikkö. Päivitetyn kirjaamisohjeen hyväksyy johtoryhmä.

8.1.3. Asiakasasiakirjat
Sosiaalipalvelujen asiakasasiakirjojen kirjaamista säätää mm. laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015). Laki edellyttää, että asiakastiedot tulee kirjata viipymättä. Asiakasasiakirjoihin kirjataan kaikki asiakkuuden kannalta oleellinen tieto. Kirjaamisohjeen avulla työntekijät perehdytetään
asiakastyön kirjaamiseen ja siihen, että kirjaaminen tapahtuu asianmukaisesti ja viipymättä. Yksittäisen asiakkaan asiakastietojen kirjaaminen on jokaisen ammattihenkilön vastuulla ja edellyttää
ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot kussakin tapauksessa ovat olennaisia ja riittäviä.
Asiakirjojen tulee olla kieleltään asiallisia, selkeitä ja ymmärrettäviä, eikä niissä voida käyttää muita
kuin yleisesti tunnettuja käsitteitä ja lyhenteitä, joita ymmärtävät muutkin kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Asiakaslähtöinen ja osallistava kirjaamistapa kertovat asiakkaalle, että hänen
asioistaan huolehditaan.
Asiakasasiakirjoissa olevien tietojen korjaaminen on tehtävä siten, että alkuperäinen merkintä on
myöhemmin luettavissa. Korjauksesta on käytävä ilmi korjauksen tekijän nimi ja virka-asema sekä
korjauksen ajankohta ja peruste (laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 13 §).
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8.1.4. Tiedonsaantioikeudet
Asiakasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakasasiakirjojen tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain asiakkaan tai hänen edunvalvojansa antaman suostumuksen tai lakiin perustuvan velvoitteen perusteella.
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja
käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä muut EU:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot.
Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja samalla ilmoitettava, mitä ajanjaksoa ja mitä asiakasasiakirjoja
pyyntö koskee. Tiedonsaantioikeus koostuu joko suullisesti tai kirjallisesti annettavista tiedoista, tutustumisesta asiakasasiakirjoihin tai niiden tulosteista.
Tiedonsaantioikeutta ei kuitenkaan ole, jos on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa asiakkaan hengelle tai terveydelle. Asiakaskertomustietoja muista henkilöistä kuin asiakkaasta ei paljasteta eikä tietoja anneta niin, että henkilön yksityisyydensuoja vaarantuu. Tietoja ei
anneta myöskään vastoin asiakkaan tahtoa. Alaikäisellä on joissain tapauksissa oikeus kieltää tietojen antaminen huoltajalle tai edunvalvojalle.
Tietopyyntölomake löytyy kuntayhtymän internetsivuilta (asiakkaat) ja IMS-järjestelmästä. Menettelyohje on kuvattu IMS-järjestelmään. Prosessin päivittämisestä vastaa hallintosuunnittelija yhteystyössä tietosuojavastaavan kanssa ja hyväksyjänä toimii kuntayhtymän johtaja.

8.1.5. Rekisteröidyn oikeudet asiakastietojen tarkistamiseen ja korjaamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä tiedon korjaamista esittämällä vaatimus vapaamuotoisesti ja kirjallisesti. Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan rekisteröidyn
vaatimuksesta voidaan päätöksen perusteella korjata eli oikaista, poistaa tai täydentää sisällöltään
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Asiakasrekisterissä olevan tiedon korjausvaatimuslomake on tulostettavissa kuntayhtymän internetsivuilta. Menettelyohje on kuvattu IMS-järjestelmään. Prosessin päivittämisestä vastaa hallintosuunnittelija yhteystyössä tietosuojavastaavan kanssa ja hyväksyjänä toimii kuntayhtymän johtaja.

8.1.6. Tiedon pyytäminen asianosaisaseman perusteella
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen),
on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella, kuten
edunvalvojalla, lähiomaisella ja muilla omaisilla, on oikeus saada tietoja asiakirjoista lainsäädännössä tarkemmin säädetyillä perusteilla (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 11–
12 §).

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

34

8.1.7. Asiakastietorekisterin lokitietopyyntö
Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä on säädetty, että asiakkaalla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada tietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajalta tieto siitä, kuka
on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen
peruste.
Edellä mainitun lain mukaisesti asiakastietojen käytöstä tulee kirjoittaa käyttölokia. Asiakas voi halutessaan saada tietoja omia asiakastietojaan koskevista lokitiedoista enintään kahdelta vuodelta.
Kuntayhtymässä on käytössä LogMonitor-järjestelmä lokitietojen kirjoittamiseen. Kuntayhtymässä
pyritään käsittelemään asiakastietorekisterin lokitietoihin liittyvät pyynnöt selvityspyyntönä.

8.1.8. Selvityspyyntö asiakastietojen käsittelystä
Jos asiakas epäilee, että hänen tietojaan on käsitelty ilman asianmukaista perustetta, hän voi pyytää asiasta kirjallisen selvityksen. Selvityspyynnön voi tehdä myös asiakkaan huoltaja tai muu laillinen edustaja. Selvityspyyntöön annettuun vastaukseen ei tällöin liitetä asiakkaan sosiaalipalvelujen
käytön paljastavia lokitietoja. Selvityspyyntö annetaan kohtuullisessa ajassa ja viimeistään kuukauden kuluessa.
Kirjallisen selvityksen voi pyytää vapaamuotoisella selvityspyynnöllä, mutta selvityspyyntöön tulee
kirjata ne perusteet ja tiedossa olevat seikat, joiden perusteella selvitystä pyydetään. Selvitys tehdään enintään kahden vuoden ajalta.
Asiakasrekisterin käyttäjälokitietojen selvityspyyntölomake löytyy kuntayhtymän internetsivuilta (asiakkaat) sekä IMS-järjestelmästä.
Menettelyohje on kuvattu IMS-järjestelmään. Prosessin päivittämisestä vastaa hallintosuunnittelija
yhteistyössä tietosuojavastaavan kanssa ja hyväksyjänä toimii kuntayhtymän johtaja.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinto ajaa selvityspyynnöstä johtuvat poikkeamaraportit
ja tietosuojavastaava tekee raportista koosteen. Kuntayhtymän johtaja käy koosteen läpi asiakkaan
kanssa.

8.1.9. Tietosuoja- ja tietoturvailmoitus
Tietosuojaan- tai tietoturvaan liittyvät poikkeamat raportoidaan HaiPro-järjestelmään. Esihenkilöt
ovat vastuussa ilmoitusten käsittelystä ja kehittämistoimenpiteiden tekemisestä.
Tietosuojavastaavalla ja tietosuojayhteyshenkilöllä on oikeudet nähdä kaikki tehdyt tietoturvailmoitukset. Esihenkilö arvioi ilmoituksen riskitason, jonka perusteella tietosuojavastaava tekee tarvittaessa ilmoituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon. Jos ilmoitus johtaa tietosuojavaltuutetun toimistolle ilmoituksen tekemiseen, on tietosuojavastaava yhteydessä ilmoituksen tekijään. Asiasta järjestetään palaveri, jossa kirjataan muistio tapahtuneesta.
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Tietoturvailmoituksen tekemisen ja käsittelyn menettelyohje on kuvattu IMS-järjestelmään. Prosessin päivittämisestä vastaa hallintosuunnittelija yhteistyössä tietosuojavastaavan kanssa ja hyväksyjänä toimii kuntayhtymän johtaja.
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9. Yhteenveto kehittämissuunnitelmasta
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan
useista eri lähteistä. Eri lähteistä tulevaa dataa analysoidaan ja ryhdytään toimenpiteisiin. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille
sovitaan riskin vakavuuden mukaan suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa eritellään toiminnassa todetut kehittämistarpeet. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmissa laaditaan alla olevan taulukon mukainen yhteenveto omavalvontasuunnitelman pohjalta luoduista tavoitteista ja keinoista tavoitteiden saavuttamiseen. Omavalvontasuunnitelman päivityksen yhteydessä arvioidaan tavoitteiden toteutumista.

TAVOITE

KEINOT

ARVIOINTI
Seuraavan päivityksen
yhteydessä
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10. Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.
Paikka ja päiväys ________________________________________________________________
Allekirjoitus ____________________________________________________________________
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