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1 PALVELU NTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi: Suomen CP-liitto ry 

Y-tunnus: 0202104-0 

Kunnan nimi: Helsinki 

Toimintayksikkö 

Nimi Halisten palveluasunnot 

Katuosoite Paavinkatu14 D 

Postinumero: 20540 Postitoimipaikka: Turku 

Puhelinnumero (avustajat 045-7733 1002) 

Sijaintikunta yhteystietoineen: 

Turun kaupunki; Sosiaali- ja terveystoimi 

Turun kaupunki 

PL 355, 20101 TURKU 

vaihde (02) 330 000 

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan 

Vaikeavammaisten henkilöiden tehostettu palveluasuminen viisi paikkaa ja yksi vaikeavammaisen 

henkilön ei ympärivuorokautinen palveluasuminen 

Esimies: Joni Ilmasti 

Puhelin:040-5818898 Sähköposti: joni.ilmasti@cp-Iiitto.fi 

Toimintalupatiedot 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimin-

taa harjoittavat yksiköt) 26.5.2014 Dnro 9847/05.01.00.00/2013 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

2 
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- Stella kotipalvelut (laboratoriopalvelut) 

- AddSecure Smart Care Oy (turvapuhelinpalvelu) 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen palvelujen 

laadusta. 

Alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta ei ole vaadittu omavalvontasuunnitelmaa. 

3 

1 



Omavalvontasuunnitelma 

/71k .
Halisten palveluasunnot 

Päivitetty 13.4.2022 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Suomen CP-liitto ry tuottaa Halisten palveluasunnoissa vammaispalvelulain 8 §:n mukaista palvelu-

asumista. Lähtökohtana ovat kansalaisten perusoikeudet ja vammaisten henkilöiden yhdenvertai-

suus ja osallisuus yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä vamman rajoituksista huolimatta. Toiminnan 

perusajatuksena on "Ihminen lähellä". CP-liitos arvoja ovat: välittäminen, osallisuus ja vaikuttami-

nen. 

Halisten palveluasuntojen asukkaat ovat fyysisesti vaikeavammaisia ja tarvitsevat avustamista ajal-

lisesti hyvin paljon vuorokauden eri aikoina. Lähtökohtana palveluvarustuksen suunnittelussa on 

ollut ajatus, että fyysinen vamma ei ole koskaan este itsenäiselle elämälle. Suomen CP-liitto ry 

tuottaa ympärivuorokautisen palveluasumisen asukkaan kotiin. Asiakkaat osallistuvat palvelujen 

toteuttamissuunnitelman laatimiseen ja voivat vaikuttaa milloin ja missä asioissa apua tarvitsevat. 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Palveluasunnoissa toimitaan Suomen CP-liiton arvojen mukaan. Arvoja ovat välittäminen, osalli-

suus ja vaikuttavuus. Halisten palveluasunnoilla nämä tarkoittavat: 

Välittäminen: 

Otetaan jokainen asukas huomioon yksilönä, jolla omat yksilölliset tarpeet. 

Osallisuus: 

Asiakkaan ja kunnan kanssa tehdyt sopimukset ohjaavat asumistyöntekijöiden toimintaa asiakkai-

den kanssa. Yksikössä suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa sekä sosiaalipalvelujen toteutus-

suunnitelma että hoitosuunnitelma, joita arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti. 

Tuetaan asukkaan omatoimisuutta toimimaan omien toimintakykyjensä mukaan. 

Vaikuttavuus: 

Hyödynnämme lähiympäristön palveluja, jotta vammaiset huomioidaan osana tavallista arkea. 

Mahdollistetaan mm. äänestäminen asumisyksikössä. 
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3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Riskien arviointia ja niiden hallintaan liittyviä toimenpiteitä tehdään jatkuvasti Suomen CP-liiton 

Halisten palveluasunnoilla. Työntekijöiden kanssa tarkastellaan ja tunnistetaan riskejä sekä asia-

kasturvallisuuteen että työturvallisuuteen liittyen. Tunnistetut riskit kirjataan ja niiden todennäköi-

syyttä ja seurauksia tarkastellaan säännöllisesti. Apuna riskienhallinnassa on muun muassa STM:n 

vuonna 2011 julkaistu opas: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveyden-

huollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille, sekä työturvallisuusriskien osalta Työturvallisuus-

keskus ry:n aineistoja. 

Työturvallisuusriskit arvioidaan Suomen CP-liitossa kahden vuoden välein. Havaitut riskit ja toi-

menpiteet riskien pienentämiseksi käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Tulokset käsitellään myös 

Halisten palveluasuntojen viikkopalaverissa. Työsuojelun toimintaohjelmassa (liitteenä) käsitellään 

myös, kuinka pienennetään havaittuja riskejä. 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

-1 

Tapaturma- tai vaaratilanneilmoitus -lomake 
Lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoidon poikkeamailmoituslomake 
Pelastussuunnitelma 
Kriisitoimintaohje 
Häirintäilmoituslomake 
Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus 

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoik-

keamat ja riskiin mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus? 

Henkilökunta tekee havaitsemastaan asiakkaaseen liittyvästä haitta- ja/tai vaaratapahtumasta il-

moituksen johtavalle ohjaajalle, sekä kirjaa asian Hilkka- asiakastietojärjestelmään. Tämän asiakas-

tietojärjestelmän kirjaamisen lisäksi vaara- tai haittatapahtuman havainnut työntekijä täyttää 
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"Tapaturma- tai vaaratilanneilmoitus -lomakkeen". Tämän lisäksi lääkepoikkeamat kirjataan myös 

asiakastietojärjestelmä Nilkkaan, ja niistä tehdään erillinen lääkepoikkeama kaavake. Poikkeavista 

tapahtumista viedään tieto myös asiakkaan asumisyksikköön tai perheelle. Sekä Halisten palvelu-

asuntojen omissa viikkopalavereissa, kuin myös asumisen ja päivätoiminnan kokouksissa käydään 

läpi mahdolliset riskitilanteet ja laatupoikkeamat. Lääkehoidon poikkeamat ja niihin liittyvät vaara-

tapahtumat käsitellään myös noin puolivuosittain kokoontuvassa lääkeryhmässä, johon osallistuu 

edustaja kaikista asumisen ja päivätoiminnan yksiköistä. 

Työntekijät tekevät suoraan esihenkilölle epäkohtailmoituksen, ja tämän lisäksi työntekijät voivat 

ilmoittaa epäkohdista palvelupäällikölle ja toiminnanjohtajalle. Epäkohtailmoituksiin reagoidaan 

välittömästi, ja arvioidaan, vaatiiko asia välitöntä puuttumista. Epäkohtailmoitukseen vastattaessa 

kirjataan myös toimenpiteet. 

Asiakkaisiin kohdistuva epäkohta tai sen uhka ilmoitettava esimiehen tai hänen sijaisensa tietoon 

välittömästi. Jos epäkohta on vakava, ja uhkaa osallistujan terveyttä asia on ilmoitettava niin, että 

varmistetaan esihenkilölle tai hänen sijaiselleen tiedonkulku. Epäkohdasta ilmoitetaan tällöin 

myös johdon toimesta valvovalle taholle. Omavalvontasuunnitelman liitteissä löytyy lisätietoa ja 

tarkempi tietopaketti sosiaalihuoltolain 48 §:n mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. 

Kaikki epäkohtailmoitukset, poikkeamat ja vaaratapahtumat arkistoidaan. 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoi-

daan? 

Halisten palveluasuntojen läheltä piti -tilanteet ja poikkeamat kirjataan asiakastyön osalta asiakas-

tietojärjestelmään. Lisäksi kaikista edellä mainituista tapahtumista täytetään vielä lomakkeet, 

jotka säilytetään ja arkistoidaan yksikössä. Poikkeamista ja läheltä piti -tilanteista tiedotetaan heti 

työvuorossa kaikkia työntekijöitä ja esihenkilöä. Poikkeamat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään 

kahden viikon välein henkilökunnan palavereissa. Palaverimuistio on tallennettuna työasemalle. 

Seuraavassa palaverissa arvioidaan, onko tilanne korjaantunut poikkeaman osalta. 
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Hilkka-asiakastietojärjestelmään voidaan asiakkaan huomioihin ja suunnitelmaan tehdä asiakasta 

koskevat merkinnät yksikön huomioihin esimerkiksi työturvallisuutta koskevia merkintöjä. 

Korjaavat toimenpiteet 

Yhdessä henkilökunnan kanssa mietitään korjaavia toimenpiteitä eli ratkaisuja miten kyseinen ta-

pahtuma ei toistuisi. Vuorossa poikkeamiin ja läheltä piti -tilanteisiin reagoidaan välittömästi, jot-

tei tilanne toistuisi. Korjaavat toimenpiteet kirjataan poikkeamien ilmoituslomakkeille ja lisäksi ne 

käsitellään aina viikkopalavereissa. 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan hen-

kilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Toiminnan ja työprosessien muutoksesta ilmoitetaan henkilökunnalle Hilkka-viestein. Lisäksi 

Hilkka-järjestelmään voidaan yksikön huomioihin kirjata yksikköä ja työtapoja koskevia huomioita. 

Mikäli asia koskee yhteistyötahoja, huolehtii palvelupäällikkö tiedottamisesta. 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaavat henkilöt 

Palvelupäällikkö, johtava ohjaaja ja henkilökunta vastaavat omavalvontasuunnitelman suunnitte-

lusta ja päivittämisestä. Omavalvontasuunnitelma käydään läpi henkilökunnan viikkopalavereissa 

osio kerrallaan. Jokainen henkilökunnasta osallistuu omavalvontasuunnitelman päivittämiseen ja 

tuo esille korjausehdotuksia omavalvontasuunnitelmaan. 

Omavalvonnan seuranta 
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Seurantaa tehdään osana päivittäistä työtä. Käytäntönä on jatkuva seuranta. Omavalvontasuunni-

telma päivitetään tarpeen mukaan ja vähintään kerran vuodessa. Omavalvontasuunnitelman sisäl-

töä ja ajantasaisuutta arvioidaan säännöllisesti myös asumisen ja päivätoiminnan kokouksissa. 

Tämä omavalvontasuunnitelma on tehty Valviran Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelman lo-

makepohjalle sen ohjeiden mukaan. Lomakepohja saatavana: https://www.valvira.fi/sosiaali-

huolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä omavalvontakansiossa avustajien työpisteestä, josta löy-

tyy myös palo- ja pelastussuunnitelma sekä lääkehoitosuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman 

Iiitteet ovat saatavissa yksikössä omavalvontasuunnitelmakansiossa. 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan — mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Asiakkaan kanssa tehdään yhdessä Hilkka asiakastietojärjestelmään toteutussuunnitelma. Lähtöti-

lanne, tavoitteet, keinot, mittarit ja arviot tehdään asiakkaan kanssa yhdessä. Suunnitelmat päivi-

tetään puolivuosittain. Toteutussuunnitelman laatimisessa voi olla mukana myös asiakkaan lähi-

piiri tai tarpeen mukaan myös esimerkiksi sosiaalityön edustaja. 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arvioin-

tiin? 

Osallistuja on aina mukana palvelutarpeen arvioinnissa. Mukana voi olla myös muita henkilöitä, 

esimerkiksi asiakkaan läheisiä, asumisyksikön työntekijöitä tai sosiaalityöntekijöitä tarpeen ja osal-

listujan tahdon mukaisesti. 
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Hoito- ja palvelussuunnitelma 

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

CP-Liiton palveluasunnoissa on HILKKA asiakastietojärjestelmä, johon asiakaskirjaukset tehdään. 

Nilkkaan on myös kirjattu kaikki asiakkaan tärkeät tarvittavat tiedot. Päivittäin kirjataan asiakkaan 

arjen tapahtumia, lääkitystä, kalenteritapahtumia ja niin edelleen. Hilkka-asiakastietojärjestel-

mään laaditaan myös toteutussuunnitelma. Suunnitelma päivitetään puolen vuoden välein. Arki-

päivän kirjaukset toimivat myös suunnitelman päivittämisen apuna. Suunnitelmaan kirjataan läh-

tötilanne, tavoitteet, keinot ja mittarit. Mittarina toimivat päivittäiset kirjaamiset, joiden avulla 

voidaan seurata tavoitteiden toteutumista. 

Vastuu palvelusuunnitelman laatimisesta kuuluu kunnan sosiaaliviranomaiselle, kun kyseessä on 

kunnan järjestämä/ostama sosiaalihuollon palvelu. Kotipalvelun tukipalvelut ja niihin rinnastetta-

vat palvelut ovat sosiaaliviranomaisen valvomia sosiaalipalveluja edellyttäen, että ne perustuvat 

kunnan sosiaaliviranomaisen tekemään hallintopäätökseen tai asiakkaan kanssa tehtyyn sopimuk-

seen ja ne myös ilmenevät asiakkaan palvelusuunnitelmasta. 

Palvelusopimus tehdään asiakkaan kotikunnan kanssa heidän laatimansa asiakkaan palvelusuunni-

telman ja palvelutarpeen kartoituksen mukaisesti. Asiakkaan kanssa sovitaan palvelun käytännön 

yksityiskohtaisemmasta toteuttamisesta, joka kirjataan Hilkka asiakastietojärjestelmään. Asiak-

kaan luvalla nämä tiedot ovat kaikkien työntekijöiden nähtävissä. 

Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asiakkaan nä-
kemys tulee kuulluksi? 
Suunnitelma tehdään yhdessä asukkaan kanssa. Henkilökunnassa on kommunikaation ja viittoma-

kielen osaajia, mikä osaltaan varmistaa asukkaan kuulluksi tulemista. 
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Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii 

sen mukaisesti? 

Suunnitelmien päivittämisen jälkeen asukkaiden suunnitelmat käydään läpi viikkopalaverissa. Li-

säksi jokaisen on mahdollista lukea ne asiakastietojärjestelmästä ja palata niihin tarpeen mukaan. 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Asiakas määrittelee itse avun tarpeensa ja ne tavat, kuinka ne toteutetaan. Asiakkaalla on mahdol-

lisuus vaikuttaa päivittäin muuttuvaan avuntarpeeseensa. 

Jos epäasiallista kohtelua tapahtuu, asiakas voi reklamoida siitä johtavalle ohjaajalle, palvelupäälli-

kölle tai toiminnanjohtajalle. Myös työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan havainnoistaan suo-

raan esimiehelleen. Asia käsitellään mahdollisimman pian kaikkien osapuolten kesken. 

Kaikkiin palautteisiin vastataan. 

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksikössä on 

sovittu ja ohjeistettu? 

Asumispalveluissa ei ole rajoittamista. 

Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään? 

Asumispalveluissa ei ole rajoittavia välineitä. 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohte-

lua havaitaan? 

Halisten palveluasuntoihin rekrytoidaan lähihoitajia ja muita sote-alan ammattilaisia. Työnhakijat 

haastatellaan ja valitaan työtehtävään. Lisäksi uudet työntekijät perehdytetään työtehtäviin ja yk-

sikön toimintatapoihin sekä Suomen CP-liiton arvoihin ja lainsäädäntöön. 
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Jos henkilökunnan tietoon tulee epäasiallista kohtelua, siihen puututaan välittömästi. Asukasta ja 

henkilökuntaa kuullaan, ja tarvittaessa ryhdytään työnjohdollisiin toimenpiteisiin. Asukkaan lähipii-

rille sekä valvovalle viranomaiselle tiedotetaan asiasta ja toimenpiteistä. 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 

Halisten palveluasunnoilla avustaminen toteutetaan ilman perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä 

yhteistyössä asukkaiden kanssa. Asukkaille annetaan tukea ja ohjausta itsenäiseen suoriutumiseen 

siinä määrin, kuin se on mahdollista. 

Myös asukkailla on velvollisuus noudattaa asumisyksikön sääntöjä ja käytäntöjä turvallisen ympä-

ristön takaamiseksi. 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen 

osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja 

hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin ke-

rätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. Asiakkaan ja omaisten osallisuus tar-

koittaa heidän näkemyksensä ja toiveidensa huomioon ottamista kaikissa palveluun ja toiminnan 

kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan 

kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

Asukkaiden asukaskokouksissa käydään läpi yhteisesti asioita, ja niistä voi antaa palautetta. Asuk-

kaat ja omaiset voivat antaa sekä kirjallista että suullista palautetta toiminnasta johtavalle ohjaa-

jalle. Vuosittain tehdään asiakastyytyväisyyskysely. 

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

11 



rs
0  

Omavalvontasuunnitelma 

/71‘.
Halisten palveluasunnot 

Päivitetty 13.4.2022 

Asiakaspalautteet käsitellään palvelutoiminnan yhteisissä palavereissa sekä yksikön henkilökunnan 

palavereissa. Henkilökohtaisemmat palauteet käsitellään johtavan ohjaajan ja palvelupäällikön ta-

paamisissa. 

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun il-

man syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kun-

nioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan 

ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla 

on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistu-

tuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuk-

sen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuulli-

sessa ajassa. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hänellä aina on oikeus tehdä muis-

tutus asiasta palveluasuntojen vastaavalle ohjaajalle/ palvelupäällikölle. Muistutus osoitetaan joh-

tava ohjaaja Joni Ilmastille tai palvelupäällikkö Heidi Bomanille. 

Asian niin vaatiessa asiakkaalla on myös oikeus tehdä muistutus kotikunnan vammaispalveluihin, 

joka on palvelujen järjestämisvastuussa ja on tehnyt palvelujen tuottajan kanssa ostopalvelusopi-

muksen. 

Asiakkailla on mahdollisuus käyttää kotikunnan sosiaaliasiamiestä, joka ohjaa ja neuvoo julkisen ja 

yksityisen sosiaalihuollon asiakasta sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja 

tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, hän ei tee päätök-

siä eikä myönnä etuuksia. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi 

pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana. Asiakastapaamisesta 

sovitaan puhelimitse etukäteen. Palvelu on maksutonta. Sosiaaliasiamies ei vastaa mm. Kelan, työ-

voimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palveluista. 
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Muistutuksen vastaanottaja: 

Johtava ohjaaja Joni ilmasti p. 040 581 8898, joni.ilmasti@cp-Iiitto.fi 

Palvelupäällikkö Heidi Boman p. 044 053 3409, heidi.boman@cp-Iiitto.fi 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Kolarin kunta 

Merikratos Oy, puhelin 050 341 5244 

Loimaan kaupunki 

Merikratos Oy, puhelin 050 341 5244 

Raision kaupunki 

Sosiaaliasiamies Kati Lammi, puhelin 050 559 0765 

Turun kaupunki 

Sosiaaliasiamies Sari Huusko, puhelin 02 262 6171 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

Kuluttajaneuvonnassa voit asioida puhelimitse soittamalla numeroon 029 505 3050. (arkisin 9-
15). 

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään 

ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Päätökset huomioidaan kehittämissä mahdollisimman lyhyellä viipeellä ja toimintaa tms. muutetaan annet-

tujen ohjeiden mukaan. Muistutuksen, hallintokantelun ja valvontaan tai muuhun liittyvä selvityspyynnön 

vastauksen valmistelee palvelupäällikkö ja esimies. Allekirjoittajina muistutuksessa ovat toiminnanjohtaja ja 

palvelupäällikkö. Jos muistutus koskee toiminnanjohtajaa ja/tai palvelupäällikköä, niin silloin allekirjoitta-

jana on hallituksen määräämä henkilö. 

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

Muistutusten käsittely tapahtuu muistutuksen laadusta ja kohteesta riippuen yhdestä viikosta yhteen kuu-
kauteen. 
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Asiakkaan kanssa sovitaan palvelun käytännön yksityiskohtaisemmasta toteuttamisesta, joka kirja-

taan Hilkka asiakastietojärjestelmään. Asiakkaan kanssa päivitetään hänen Hilkka -asiakastietojär-

jestelmään olevaa palvelun toteuttamissuunnitelmaa ainakin kerran puolessa vuodessa sekä tilan-

teiden muuttuessa. 

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoittei-

den toteutumista seurataan? 

Muutokset kirjataan asiakkaan palvelun toteutussuunnitelmaan aina tarvittaessa. Vastuu on kai-

killa avustajilla. Asiakas aina halutessa voi olla mukana, kun kirjataan ja aina on oikeus lukea ja an-

taa mielipiteitään Hilkka asiakastietojärjestelmään tehdyistä kirjauksista. 

Ravitsemus 

Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty? 

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? 

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

Asukkaat valitsevat itse sen mitä haluavat syödä. Asukkaiden valinnoista keskustellaan heidän 
kanssaan ja yritetään ohjata heidän ruokavaliotaan terveellisempään suuntaan. 

Hygieniakäytännöt 

Asukkaiden hygieniaa hoidetaan heidän toivomustensa mukaan, joka on ilmaistu Hilkka asiakastie-
tojärjestelmään kirjatuissa suunnitelmissa. 

Halisten palveluasunnoilla asumistyöntekijät siivoavat asunnoissa asiakkaiden pyynnöstä. Pyykit 
pestään pyykkihuoneen pesukoneessa tai asukkaiden omilla koneilla asukkaisen asunnoissa. Kai-
killa asiakkailla on asunnoissaan avustajia varten kertakäyttökäsineitä, käsipaperia ja käsidesiä, 
joita käytetään aktiivisesti. 

Elintarvikehygienian osalta yksikössä ei ole seurantasuunnitelmaa. Kukin asukas vastaa avustajan 
opastuksella itse omassa kodissaan elintarvikehygieniastaan. Asunnoissa ja yhteistilassa toteute-
taan kodeissa yleensäkin tehtäviä toimia tehostettuna käsidesin käytöllä. Henkilökunnalla on 
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käytössään asunnoissa ja yhteistilojen käsienpesupisteiden yhteydessä sekä keittiössä käsiendesin-
fiointi ainetta. Työntekijöitä tuetaan hygieniapassin suorittamisessa. 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä 

sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Asukkaat ovat itse vastuussa lääkäriaikojen yms. muuten tilaamisessa. Heitä avustetaan tilausten 

toteuttamisessa ja niistä muistutetaan tarvittaessa. Asumistyöntekijät voivat lähteä asukkaan mu-

kaan lääkärikäynnille, jos asukas haluaa. 

Kiireellisissä tapauksissa otetaan yhteys suoraan 112. Jos arvioidaan, että asukkaalla on tarve sai-

raalahoitoon, mutta kyse ei henkeä vaarantavasta tilanteesta, esim. kaatuminen, soitetaan kiiree-

tön ambulanssi. Jos tilanne vaatii lisäarviota, otetaan yhteys Helsingin kaupungin terveyspalve-

luista ja erilaisten sairauksien hoito-ohjeista vastaavasta palvelusta p. 09 310 10023. Ennen päivys-

tykseen hakeutumista otetaan yhteys numeroon p.112 117. 

Äkillisessä kuolemantapauksessa otetaan heti yhteys poliisiin. Sen jälkeen yhteys johtavaan ohjaa-

jaan, joka tulee paikalle. 

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan 

Järjestämisvastuussa olevan kunnan kanssa. 

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Asukkaat vastaavat pääasiassa itse lääkityksestään. Heitä avustetaan lääkkeiden ottamisessa. Use-

alla asukkaalla on lääkkeet annoslääkejakelussa. Annosjakelupussissa on selkeästi sen sisältämät 

lääkkeet, päivämäärä sekä lääkkeenantoaika. Niistä huolehditaan yhteistyössä Skanssin apteekin 

kanssa, johon asiakkailta on otettu kirjallinen lupa. 
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Lääkehoito 

Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Lookinno Oy:n/Medic24.fi palvelussa yhteistyö sairaanhoitajan ja lääkärin kanssa mm. lääkeluvat. 

Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. 

Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Lääkehoidosta vastaa terveydenhoitaja Leena Wirta ja johtava ohjaaja Joni Ilmasti. 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä 

tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa? 

Halisten palveluasunnoilla on poistumis- ja pelastussuunnitelma. Palotarkastukset tehdään vuosit-

tain, minkä yhteydessä pelastussuunnitelmaa tarvittaessa päivitetään. 

Osallistujien turvallisuutta on myös sosiaalihuoltolain 48§ mukainen velvoite ilmoitusvelvollisuu-

desta asiakkaan epäasiallisesta kohtelusta. 

Henkilöstö 

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

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Suomen CP-liitto ry:n palveluasunnoissa tuotetaan vammaispalvelulain mukaista vammaispalvelu-

lain mukaista palveluasumista. Asumisessa tarvittava apu toteutetaan ympärivuorokautisesti asu-

misyksikössä. Asumistyöntekijät ovat sote-koulutettuja tai suorittavat oppisopimuksessa tutkintoa. 

Kahdella vakituista asumistyöntekijöistä ei ole alan koulutusta, mutta vankka työkokemus vam-

maispalveluista. Rekrytoinnissa painotetaan hakijan soveltuvuutta: soveltuvaa koulutusta ja koke-

musta vammaisten henkilöiden kanssa työskentelyssä. Halisten palveluasunnoilla 
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asumistyöntekijäksi hakijoiden haastattelut suorittaa pääasiassa johtava ohjaaja. Vakituisten työn-

tekijöitten valinnat tekee johtoryhmä. Haastattelussa kiinnitetään huomiota paitsi koulutuspoh-

jaan ja käytännön kokemukseen, myös asiakkaan kohtaamiseen ja puhevammaisen henkilön 

kanssa kommunikaation sujumiseen. 

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Tarpeen ja toiminnan edellyttäessä käytämme sijaisia apuna toimiluvan mitoitusvaateen mukai-

sesti. 

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Ylläpidetään listaa riittävään määrään sijaisia, joita pyydetään sijaisuuksiin tarpeen vaatiessa. Joh-
tava ohjaaja huomioi tarvittavat lisäresurssit työvuorosuunnittelussa, esim. asukkaiden lääkäri-
käynnit, joihin tarvitaan avustaja mukaan. 

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että lä-

hiesimiestyöhön riittävästi aikaa? 

Esihenkilön tukena on palvelupäällikkö. Lisäksi henkilökunnasta yksi asumistyöntekijä on perehdy-

tetty osaan lähiesimiehen työstä. Näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus. 

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilöstön 

määrä? 

Työvuorosuunnittelulla ja riittävällä määrällä sijaisia mahdollistetaan riittävä miehitys työvuoroissa 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Rekrytointitarve arvioidaan asukkaiden määrän ja rakenteen mukaisesti. Hakijoita haastatellaan 

henkilökohtaisesti. Mukana haastattelussa on esimies ja tarpeen mukaan myös muita työnteki-

jöitä. Lisäksi kysytään suosittelijat ja tarkistetaan Julkiterhikki-rekisteri. 

Henkilöstön perehdyttäminen ja täydennyskoulutus 
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Johtava ohjaaja on vastuussa siitä, että uudet työntekijät perehdytetään työhönsä. Työntekijöiden 

perehdyttämiseen sisältyy perehdytyssuunnitelman mukaisesti Suomen CP-liitto ry:n yleiset asiat, 

yksikkökohtaiset asiat ja asiakkaiden henkilökohtaisia asioita. Perehdytyksen tukena on perehdyt-

tämissuunnitelma, jossa on keskeiset perehdytettävät asiat, aikataulutus ja kuittaukset sekä pe-

rehdyttäjältä että perehdytettävältä. Perehdyttämisessä on mukana koko työyhteisö. 

Työntekijöitä koulutetaan säännöllisesti muun muassa seuraaviin: 

• pelastus- ja alkusammutuskoulutukset 

• EA1 koulutukset 

• ergonomiaan liittyvät koulutukset 

• hygieniaan liittyvät koulutukset 

• LOVe- lääkehoidon verkkokoulutukset 

CP-liitto tukee ja kannustaa omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista. Työntekijöiden esittämät 

koulutustoiveet harkitaan tapauskohtaisesti. Jos niiden katsotaan hyödyttävän tarvittavaa osaa-

mista, koulutusta tuetaan esim. paikallisilla vapailla tai siihen voi käyttää työaikaa. 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Jos havaitaan asukkaaseen kohdistuva epäkohta tai sen uhka, asia saatetaan välittömästi johtavan 

ohjaajan tietoon. Epäkohdasta tai sen uhasta ilmoittaminen on osa omavalvontaa. Epäkohta tai 

uhka kirjataan häirintäilmoituslomakkeelle. Lomakkeen käsittelee palvelupäällikkö ja samalla lo-

make toimii asiakirjana ja tuo esille prosessin etenemisen. 

Toimitilat 

Halisten palveluasunnot ovat asumisyksikkö, jossa on viisi vammaispalvelulain mukaista ympäri-

vuoro-katista palveluasumisen paikkaa. Vamnnaispalvelulain mukainen ei ympärivuorokautinen 

asumisyksikkö on noin puolen kilometrin päässä ympärivuorokautisesta asumisyksiköstä. 

Ympärivuorokautisessa asumisyksikössä on yhteistilat, joita asukkaat voivat käyttää (myös ei ym-

pärivuorokautisen asumisyksikön asukas). 
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ilat omistaa TVT Asunnot Oy. Ympärivuorokautisen asumisyksikön asukkaat ovat vuokrasuhteessa. 

Suomen CP-liitto ry:hyn, joka perii asiakkailta vuokrat. TVT Asunnot Oy perii vuokrat Suomen CP-

liitto ry:ltä. 

Ei ympärivuorokautisen asunnon asukas on vuokrasuhteessa TVT Asunnot Oy:hyn. Asukkaan vuok-

ran maksaa TVT Asunnot Oy:lle Suomen CP-liitto, joka perii asukkaalta kyseisen vuokrasumman. 

Teknologiset ratkaisut 

Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkaisuja yksi-

köllä on käytössään? 

Asukkailla on käytössään avustajakutsupainikkeet, kulunvalvontaa ei ole käytössä. Kommunikaa-

tiolaitteita jokainen käyttää tarpeensa mukaan. Puhelimet ja tietokoneet ovat käytössä, joko itse-

näisesti tai avustettuna. 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hä-

lytyksiin vastaaminen varmistetaan? 

Asumistyöntekijät käyvät asunnoissa useita kertoja päivässä, joten kutsulaitteiden häiriöt havai-

taan välittömästi. Avustajakutsuihin vastataan nopeasti. 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden han-

kinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

Halisten palveluasuntojen työntekijät ovat yhteydessä järjestämisvastuussa oleviin kuntiin ja sai-

raanhoitopiireihin. 

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaa-

ratilanneilmoitukset? 

Avustajat tekevät vaaratilanneilmoituksen välittömästi tapahtuman jälkeen sekä suullisesti että 

kirjallisesti ja välittävät tiedon johtavalle ohjaajalle, joka välittää tiedon palvelupäällikölle. 
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Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Johtava ohjaaja Joni Ilmasti, joni.ilmasti@cp-Iiitto.fi, 040 581 8898 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsitte-

lyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

Yksikössä on käytössä HILKKA- asiakastietojärjestelmä, johon jokaisen yksilölliset avustamiset kirja-

taan jokaisessa työvuorossa. Avustajilla henkilökohtaiset tunnukset, jolloin näkyy, kuka kirjauksen 

on tehnyt (Liite Fastroi). 

Asiakkaiden papereita yms. säilytetään toimiston lukitussa kaapissa. Asiakkailla itsellään on omat 

paperit omassa asunnossaan. Asiapaperit, joissa on henkilötietoja ja joita ei tarvitse lain mukaan 

säilyttää, tuhotaan silppurissa. Asiakkaan pyytäessä apua jonkin asian hoitamiseksi pyritään siihen, 

että hän on itse läsnä puhelun ai-kana (käytetään kaiutinta) tai hänen kanssaan sovitaan kerrotta-

vat asiat asia etukäteen. Tällaisia rutiiniluontoisia tilanteita ovat esim. apuvälinehuollon tilaami-

nen. 

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan 

liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Jokaiselle uudelle työntekijälle ja harjoittelijalle muistutetaan salassapitosäännöksistä. Harjoitteli-

joilta otetaan myös kirjallinen salassapitosopimus. Vakituisilla tämä tulee työsopimuksen yhtey-

dessä. Salassapitosäännöksiin palataan aina 1-2x/v henkilöstöpalavereissa. 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Suomen Cp-liiton toiminnanjohtaja Juha Lappalainen p.044 0199 687, juha.lappalainen@cp-Iiitto.fi 
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Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä X Ei 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Yksiköllä on joka vuodeksi toimintasuunnitelma, jossa tavoitteet ja kehittämistarpeet tulevat esille. 

Omavalvontasuunnitelmaa seurataan jatkuvasti. Esimies huolehtii, että asiat tulevat käsitellyiksi 

henkilökunnan palavereissa. 
Omavalvonnan asioita käsitellään säännöllisesti asumisen ja päivätoiminnan kokouksissa, lääkeryh-

mässä ja työsuojelutoimikunnassa. Palvelupäällikkö vastaa asioiden esittelystä näissä kokouksissa. 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

Paikka ja päiväys: Turku 13.4.2022 

Allekirjoitus 

oni Ilmasti 

Halisten palveluasunnot, Johtava Ohjaaja 
Suomen CP-liitto ry 

21 


