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OMAVALVONTASUUNNITELMA 
Vammaispalvelut 
 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Toimintayksikön nimi 
 

Orikedon toimintakeskus / Tuettu työtoiminta ja työ 
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 
 

Turku 
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

 
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevat kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat henkilöt 
asiakkaita palvelussa: 50-60 

Toimintayksikön katuosoite 
 

Kimokatu 12 
 

Postinumero 
 

20380 

Postitoimipaikka 
 

Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
 

Merja Moisio 

Puhelin 
 

040 1866 191 
Sähköposti 

merja.moisio@turku.fi 

 
  

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

Toiminta-ajatus 
Palvelu tukee toimintakeskusten ulkopuolella (Turun ja seutukuntien yrityksissä) 
työtoiminnassa tai työsuhteessa olevia asiakkaita. Palvelun tarkoituksena on asiakkaiden 
sosiaalisen kuntoutuksen edistäminen ja inkluusion toteutuminen. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
Arvot liittyvät työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, kun laki ei 
anna tarkkoja vastauksia käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Yksikön arvot kertovat 
työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin 
saavuttaa ne. 
 
Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan 
asemaa yksikössä. Toimintaperiaatteita ovat muun muassa yksilöllisyys, turvallisuus, 
perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintaperiaatteet muodostavat 
yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät asiakkaan ja omaisten 
kohtaamisessa. 
 
Yksikön arvot ja toimintaperiaatteet: 
 
Turkustrategia http://www.turku.fi/2009 
 
Asukas- ja asiakaslähtöisyys 
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 
Uudistuminen ja yhteistyö 
 
Tuetun työtoiminta ja työ arvot: 
 
Asiakaslähtöisyys: 
tuetun työtoiminnan ja työn lähtökohta on toiveiden mukainen työtoiminta- tai työpaikka. 
Osaaminen ja luovuus:  
tuetussa työtoiminnassa ja työssä on mahdollista hyödyntää omia taitoja ja kehittyä; löytää 
oma paikka työelämässä 
Kestävä kehitys: 
tuettu työtoiminta ja työ lisäävät osallisuutta 
Oikeudenmukaisuus:  
tuettu työtoiminta ja työ antaa mahdollisuuden osallistua työelämään 
Yhteistyö: 
tuettu työtoiminta ja työ on vuorovaikutteista 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle 
asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta 
epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analy-
sointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen.  
 

Yksikkömme toimenpiteitä riskinhallintaan liittyen: 
- Vaarat ja haitat ohjelma  
- Turvallisuuskävelyt 
- Turvallisuus ja pelastuskoulutukset henkilöstölle  
- Rekrytointi (varmentaa koulutuksen ja työkokemuksen ym.) 
- Perehdytys 
- Uuden työntekijän työhöntulotarkastukset ja säännölliset terveystarkastukset 
- Tiloihin ja laitteisiin liittyvien riskien tunnistaminen 
- Sijaisjärjestelyt  
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- Asiakkaisiin  liittyvien riskien ennaltaehkäisy: lakisääteiset täydennyskoulutukset, raportointi ja tiedon-
kulku, asiakastietojärjestelmän käyttö 
- Yhteistyö ja avoin vuorovaikutus omaisten ja muiden toimijoiden kanssa 

 
 

Riskien tunnistaminen, käsitteleminen sekä korjaavat toimenpiteet 
 
Asiakkaan perehdytyksestä huolehtiminen ja seuranta yrityskäynneillä. 
Vaarat ja haitat –ohjelman päivitys ja käsitteleminen yhdessä henkilökunnan kanssa. 
Asiaan puuttuminen ja raportointi yrityksissä heti kun epäkohta huomataan. 

 
Riskien käsitteleminen 
Perehdytyksessä asiakasta ja yrityksen yhdyshenkilöä informoidaan toimenpiteistä tapaturman sattu-
essa. Tapaturmatilanteet käydään läpi asianosaisten kanssa ja kirjataan Effica -asiakastietojärjestel-
mään. 
 
Korjaavat toimenpiteet 
Riskit käsitellään yhdessä ja mietitään, miten voidaan ennaltaehkäistä näitä tilanteita ja miten voidaan 
toimintaa kehittää. 
 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

 

Omavalvontasuunnitelman pohjatyön tekivät ensin työhönvalmentajat, jonka jälkeen suunnitelmaa käy-
tiin läpi yhdessä vastaavan ohjaajan kanssa ja tehtiin tarvittavat lisäykset. 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
Merja Moisio, puh. 040 1866 191, merja.moisio@turku.fi 
Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa, jos toiminta muuttuu. 

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

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä Orikedon toimintakeskuksen käytävän ilmoitustaululla. 
 
 
 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

Palvelutarpeen arviointi 
Palvelutarve arvioidaan vammaispalvelun moniammatillisessa työryhmässä. Työhönvalmentajat kirjaa-
vat asiakkaan toiveita, tarpeita ja havaintoja Effica-asiakastietojärjestelmään ja nämä otetaan huomioon 
suunnitelmaa arvioitaessa. Asiakaskohtaiset valmennussuunnitelmat tehdään yhdessä asiakkaan ja 
työhön-valmentajan kanssa. Valmennussuunnitelma löytyy Effica-asiakastietojärjestelmästä ja sitä päi-
vitetään tarvittaessa. 
 
Asiakas ja/tai hänen toivomansa henkilö otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin kuntoutus- ja palve-
lusuunnitelman ja valmennussuunnitelman laadintaan. 
 
 
 

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

Asiakkaan omat toiveet ja tavoitteet kirjataan valmennussuunnitelmaan. 
Työhönvalmentaja toimii itsemääräämisoikeuden, arvojen ja toimintaa ohjaavien periaatteiden mukai-
sesti. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtai-
sesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuol-
lossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus 
uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset.  
Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunni-
oittaen. 
 

Käytössä ei ole rajoittamistoimenpiteitä. 
 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. 
 
Asiakkaan epäasiallinen kohtelu ei ole sallittua. 
Toimintamalleista keskustellaan ja uusia työntekijöitä perehdytetään asiallisen kohtelun periaatteisiin. 
Mahdollisesta epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa esimiehelle. Tapahtuneesta keskustellaan asi-
anomaisten kanssa, työyhteisössä ja tarvittaessa omaisten kanssa. 
 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, 
asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. 
 

Palautteen kerääminen: 
Asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyt 
Asiakaspalautteen voi antaa nimettömänä 
www.turku.fi  -nettipalauteena 
Suullinen palaute kirjataan ylös ja toimistosihteeri kirjaa ne palautejärjestelmään. 
 
Tuetun työtoiminnan tapaamisissa kerätään palautetta ryhmässä. 
 
Palautteet käsitellään yksiköissä palautteen saavuttaessa. 
Nimellä tulleeseen palautteeseen vastataan joko suullisesti tai kirjallisesti. 
Toimintaa arvioidaan, kehitetään ja muutetaan tarvittaessa palautteiden perusteella. 
 
 

Asiakkaan oikeusturva 
 
Muistutuksen vastaanottaja: 

 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Kirjaamo 
Yliopistokatu 30, 2. krs 
PL 670 
20101 TURKU 
Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista: 

 

Rita Salviander 
p. 02-2626171, ma - to klo 10 - 12 
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Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Hän avustaa tarvittaessa sosi-
aalihuollon palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä. 

Sosiaalihuollon palveluita ovat muun muassa toimeentulotuki, lastensuojelu, päihdehuolto, vanhusten-
huolto, vammaispalvelut, kotihoito, omaishoidon tuki, lasten päivähoito ja lapsen huoltoon ja elatuk-
seen liittyvät kunnan palvelut. 

Sosiaaliasiamies on puolueeton ja riippumaton. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia) 
 

Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista: 
 

Kuluttajaneuvonta on maksuton julkinen palvelu, josta saa ohjeita ja apua kuluttajan oikeuksiin liitty-
vissä asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys. Kuluttajaneuvonta voi muun muassa sovitella 
kuluttajan ja yrityksen välistä riitaa. 

Kuluttajaneuvonnan puhelinnumero on 029 553 6901, www.kuluttajaneuvonta.fi 

Kuluttajaneuvonta on osa kansalaisten oikeusturvaa. Kuluttajaneuvonta on maistraattien tehtävä, 
jonka ohjaus ja valvonta kuuluvat Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. 

 
Yksikön toimintaa koskevien muistutusten, kantelujen- ja muiden valvontapäätösten käsittely 
ja huomiointi toiminnan kehittämisessä: 
 
Yksikön toimintaa mahdollisesti koskeviin muistutuksiin ja kanteluihin vastataan hyvinvointitoimialan 
toimintaohjeiden mukaan. Asia selvitetään yksikön esimiehen kanssa. Selvitys tilanteesta toimitetaan 
palvelualuejohtajalle, joka lähettää vastauksen muistutuksen tekijälle. Kanteluista selvitykset lähete-
tään edelleen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon, joka antaa asiassa päätöksen. Valvontapäätök-
set käydään läpi palavereissa ja toimintaa muutetaan päätöksen mukaan. 
 
Tavoiteaika muistutusten käsittelyssä on 1kk. 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3)  

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta   
 
Työhönvalmentaja toteuttaa työssään asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää työotetta.  
Työhönvalmentaja kunnioittaa asiakkaan toiveita, mieltymyksiä ja voimavaroja sekä tukee asiakasta 
häntä kiinnostavaan toimintaan. 
 
Tuetun työtoiminnan asiakkailla on mahdollisuus osallistua ryhmätoimintaan 8 kertaa vuodessa. 
 
Tarvittaessa asiakasta ohjataan kunnan ja / tai yhdistysten liikunta- ja harrastustoimintaan. 
 
Työhönvalmentaja noudattaa asiakkaan yksilöllistä kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaa työtoiminnassa.  
Työhönvalmentaja noudattaa työssään asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää kuntouttavaa 
työotetta. 
 

Ravitsemus 
 
Asiakkaan ruokailusta työtoimintapäivien aikana sovitaan yksilöllisesti. 

http://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/kuluttajaneuvonta/
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Hygieniakäytännöt 
 

Tuetun työtoiminnan sopimuksessa velvoitetaan asiakas noudattamaan tuetun työtoimintapaikan oh-
jeita ja sääntöjä. 
Sairastuessaan asiakas jää sairauslomalle. 
Noudatetaan Turun kaupungin hygieniaohjeita. Hyvinvointitoimialan hygieniahoitajaa konsultoidaan 
tarvittaessa ja heiltä saadaan ohjeistusta muun muassa erilaisia poikkeustilanteita varten. 
 

Terveyden- ja sairaanhoito 
 

Terveydenhoidosta vastaa kunnan terveydenhuolto. 
Kiireellisissä ja ensiaputilanteissa hätäkeskuksen kautta 112 on saatavissa hoitotason ambulanssipal-
velut. 
Ohjeet tapaturman sattuessa löytyvät työtoimintapaikalta ja henkilöstön edustajaa on ohjeistettu asian 
informoimiseksi asiakkaan työyhteisölle. 
 
Työhönvalmentaja seuraa asiakkaiden terveydentilaa ja informoi omaisia, läheisiä tai verkostoa. 
 
Vammaispalvelun oma sairaanhoitaja toimii eri yksiköissä hoitotyön asiantuntijana ja vastaa hoito- ja 
palveluketjun toimivuudesta. Tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän hoitotyön suunnit-
telu, arviointi ja toteuttaminen. 
 
Asiakkaan oma terveyskeskuslääkäri vastaa hänen terveyden- ja sairaanhoidostaan. 
 
Yllättävän kuoleman ollessa kyseessä otetaan yhteys hätänumeroon ja toimitaan annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Kuolemasta ilmoitetaan asiakkaan omaiselle ja / tai asumisyksikköön. 
 
Asiakkaan arkistoitavat asiakasasiakirjat kerätään hyvinvointitoimialan keskusarkistoon. 

Lääkehoito 
 

Lääkehoitoa ei ole. 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 

Käytössä on Effica-asiakastietojärjestelmä, jonka välityksellä asiakastiedot ovat niitä tarvitsevien työn-
tekijöiden saatavilla.  
Tiedonkulkua ja yhteistyötä toteutetaan suojatulla sähköpostilla, puhelimitse tai palavereilla. 

 
 
 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4)  

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 

Turvallisuussuunnitelma laaditaan tuetun työtoiminnan ryhmätapaamisia varten. 
Tuetun työtoiminnan alkaessa yrityksissä turvallisuuteen liittyvät asiat käydään läpi asiakkaan pereh-
dytyksessä. 
Henkilöstön säännöllisillä turvallisuuteen liittyvillä koulutuksilla pidetään yllä asiakasturvallisuutta.  
Palo- ja pelastuskoulutukset kahden vuoden välein, turvallisuuskoulutukset kahden vuoden välein, en-
siapukoulutukset kolmen vuoden välein, poistumisharjoitukset kahden vuoden välein. 
 

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
- vastaava ohjaaja 
- 2 työhönvalmentajaa 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
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Pääasiassa pyrimme rekrytoimaan alan ammattilaisia tai opiskelijoita. Palkattavilta henkilöiltä tarkiste-
taan koulu- ja työtodistukset. 
Kelpoisuuslaki (272 / 2005), laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559 / 1994) määrittävät henkilös-
tön kelpoisuusvaatimuksia. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä voimaan 1.3.2016. 
 
Sijaisia ja vakituista henkilöstöä palkattaessa kiinnitetään huomiota henkilön koulutukseen, kokemuk-
seen, kiinnostukseen (kehitysvammatyö) ja mahdollisiin muihin henkilökohtaisiin taitoihin, jotka antavat 
lisäarvoa työskennellessä kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. 
 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
Tuetun työtoiminnan koulutussuunnitelma noudattaa kaupunkitason ohjeistusta koulutuksen järjestä-
misestä, esimerkiksi painopistealueiden määrittämisessä. Painopistealueet ovat niitä, joissa koetaan 
tarvetta lisäkoulutukselle tai jossa toiminta on muuttunut merkittävästi. 

 

Toimitilat 
Tuetun työtoiminnan toimisto sijaitsee Turun Orikedon toimintakeskuksessa Kimokatu 12:ssa, jossa 
on mahdollisuus yksilöohjaukseen. 
Ryhmätapaamisten kokoontumispaikat sovitaan yhdessä tilanteen ja toiveiden mukaan. 
 

Siivous ja pyykkihuolto  
 
ei ole 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 

ei ole 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edel-
lytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedon-
hallintatapa. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kir-
jattuja asiakas- ja potilastietoja.  
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), 
tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Rekiste-
röidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista.  
 
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. 
 

Koko henkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus ja kaikkien tulee perehtyä tietosuoja-asioihin.  
Jokainen sitoutuu vaitiolo- ja tietosuojasitoumukseen.  
Tietosuojamateriaali löytyy perehdytyskansiosta tai kaupungin verkkosivuilta. Käytössä on tietoturva 
verkkokoulutus, joka jokaisen työntekijän on suoritettava joka vuosi. 
 
Käytössä on Effica-asiakastietojärjestelmä. Kaikilla työntekijöillä on käytössä omat henkilökohtaiset 
Effi-ca-asiakastietojärjestelmätunnukset. 
Jokainen työntekijä vastaa omasta kirjaamisesta Efficaan.  
Henkilöstö perehdytetään Effica-asiakastietojärjestelmään. 
 
Tietosuojaseloste on nähtävillä Orikedon toimintakeskuksen käytävän ilmoitustaululla. 
 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 
 

Sari Järvinen, puh. 050 – 5955 028 
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 
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Yliopistonkatu 30 
20100 TURKU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

Toimintaa kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti. Epäkohtiin ja riskeihin kiinnitetään huomiota vä-
littömästi. Asioista keskustellaan palavereissa sekä huolehditaan, että toiminta on asianmu-
kaista. 
Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa tai toiminnan muuttuessa. Omavalvon-
tasuunnitelmaa käytetään osana uuden työntekijän ja opiskelijan perehdytystä. 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 
Turussa 26.9.2018 

Allekirjoitus 
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LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK-
SIA: 
 
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=Vammais-
ten_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_oppi-
miseksi.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-suosi-
tukset-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-jatietosuojaselos-
teet.html  

- Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tietosuoja.fi/material/at-
tachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 

- Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
 

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

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