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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi: Avoklinikka Noja Oy  Y-tunnus: 3202414-6  

Kunta: Vaasa 

Kunnan nimi: Vaasa       

Kuntayhtymän nimi: Pohjanmaan hyvinvointialue   

    

Sote-alueen nimi: Pohjanmaan hyvinvointialue     

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi: Avoklinikka Noja Oy     

  

Katuosoite: Raastuvankatu 22 A     

 Postinumero 65100   

Postitoimipaikka Vaasa   

Sijaintikunta yhteystietoineen: Vaasa 

Toiminnanjohtaja Maarit Parkkari: puhelin 045-103 9448   

    

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä: 

Yksityiset asiakkaat, kunnat/kaupungit, muut palveluntuottajat, hoitolaitokset, yritykset

        

Esimies: Maarit Parkkari      

  

Puhelin: 045-103 9448  Sähköposti maarit.parkkari@avoklinikkanoja.fi 
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Toimintalupatiedot  

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista 

toimintaa harjoittavat yksiköt) 11.10.2021     

Palvelu, johon lupa on myönnetty: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen anta-

miseen     

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Rekisteröintipäätöksen ajankohta      5.4.2022     

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ostopalvelujen tuottajat: Hankimme tarvittaessa ostopalveluna osan lääkäripalveluista, 

laboratoriopalvelut (Fimlab) ja laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön palvelut. 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen 

palvelujen laadusta. 

Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden? 

             

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa? 

 Kyllä  Ei 
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Avoklinikka Noja Oy tarjoaa kotiin vietävää laadukasta, monipuolista ja ammatillista 

palvelua kiireettömästi ja luottamuksella. Avoklinikka Nojan palvelut ovat suunnattu 

aikuisille ja ikäihmisille lisäksi mielenterveys- ja päihde- sekä eri vammaisryhmille.  

Avoklinikka Nojan kotipalvelu tarjoaa asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, 

toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien 

tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan 

mm. Sairauden tai vamman aiheuttamasta toimintakyvyn alenemisesta johtuen. 

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan siivouspalveluja sekä sosiaalista 

kanssakäymistä edistäviä palveluja. Lisäksi tarjoamme kotikuntoutusta osana 

kotipalvelua. Tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin, osallisuuden, elämänhallinnan ja 

toimintakyvyn edistäminen. Tuemme yksilön mielenterveyttä ohjauksella ja neuvonnalla 

sekä tarpeenmukaisella psykososiaalisella tuella. 

Tarjoamme myös liikkumista tukevia palveluita henkilöille, jotka eivät kykene 

itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun 

vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia. Ja jotka tarvitsevat palvelua 

asioimisen tai muun jokapäiväisen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Liikkumista voidaan 

tukea ja järjestää esimerkiksi julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja 

ohjatulla harjoittelulla, saattajapalveluna tai muulla soveltuvalla tavalla. 

Tuettua asumista järjestetään asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen 

tai itsenäiseen asumiseen siirtyessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen 

tukemista mm. kuntoutuksen menetelmiä käyttäen. Nojan kotiin vietävät asumisen 

palvelut perustuvat asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja palvelusuunnitelmaan. 

Asumispalveluita toteutettaessa huolehditaan siitä, että asiakkaan yksityisyyttä ja 

oikeutta osallistumiseen kunnioitetaan ja hän saa tarpeidensa mukaiset kuntoutus- ja 

terveydenhuoltopalvelut. 

Vammaisen Henkilökohtainen apu tarjoaa vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä 

avustamista kotona ja kodin ulkopuolella, päivittäisissä toiminnoissa, työssä ja 

opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa 

vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan em. asioissa. Vammaisen 

henkilökohtaista apua tarjotaan kaiken ikäisille. Asiakas saa itse valita oman 

avustajansa. Asiakkaaksi tullessa avataan avaustajan työpaikka asiakkaan esittämien 

tarpeiden mukaan. Avoklinikka Noja pitää lisäksi avointa avustajan työpaikkailmoitusta 

avoimena, jolla saadaan reserviin avustajia, joita voidaan myös tarjota asiakkaille. 

Lisäksi heillä voidaan turvata avustajien sijaistarve. Alaikäisten kanssa työskenteleviltä 

tarkistetaan rikostaustaote.  
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Työskentelemme ma-su välisenä aikana sovittujen asiakaskäyntien aikataulujen 

mukaisesti. Henkilöstöömme kuuluu kaksi sairaanhoitajaa, kaksi lähihoitajaa, yksi 

oppisopimus lähihoitajaopiskelija, keikkalaisia ja yksi erikoislääkäri.  

Avoklinikka Nojan yleinen pyrkimys on se, että asiakkaat selviäisivät tuotettujen SOTE- 

palveluiden avulla arjessaan ja omassa kodissaan, ilman erikoissairaanhoidollisia 

palveluita, vaikeiden mielenterveyshäiriöiden, sekä muiden toimintakykyrajoitteiden 

kanssa.  

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksia eri asiakaskunnille. 

Pitkäaikaisen tuen palvelut on jaettu kolmeen eri palvelutasoon sen perusteella kuinka 

paljon ja kuinka monipuolisia palveluita niihin sisältyy. Kaikki pitkäaikaisen tuen palvelut 

sisältävät aina nimetyn henkilökohtaisen omahoitajan. Omahoitaja vastaa myös siitä, 

että asiakkaan tilanteen  ja tuen tarpeen mahdollisesti muuttuessa myös tarjottavat 

palvelut muuttuvat tarpeiden mukaan. 

Palveluihimme kuuluvat laboratoriokokeiden ottaminen kotona sekä henkilöstövuokraus 

sosiaali- ja terveysalan yrityksille. 

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Avoklinikka Nojan arvoja ovat luotettavuus, joustavuus ja yksilöllisyys. Toiminnan 

periaatteina on luoda yksilön tarpeista lähtevä palvelelukokonaisuus sekä 

luottamuksellinen ja arvostava suhde asiakkaisiin. Potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja 

yksityisyyttä kunnioitetaan. Palvelumme ovat asiakkaita ja heidän omaisiaan varten 

suunniteltu. He päättävät mitä palveluja haluavat ja tarvitsevat, me toteutamme. 

Palvelusuhteen lähtökohtana ovat asiakkaan itsemääräämisoikeus ja asiakaslähtöisyys. 

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään palvelusopimus sekä hoito-/kuntoutussuunnitelma 

tilanteesta riippuen.  

Tahdomme kulkea asiakkaan mukana ja olla hänen tukenaan, silloin kun hän sitä eniten 

tarvitsee. Myös omaiset ja läheiset tarvitsevat tukea ja ohjausta. Haluamme tukea 

kotona asumista erilaisilla tuotetuilla tukipalvelupaketeilla jotta ihmisen oikeus hyvään 

elämään jatkuisi mahdollisimman pitkään omassa kodissa.   

     

 

  



 
 

6 
 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan Avoklinikka Nojassa tun-

nistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten 

ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskienhallintaan kuuluu myös suunnitelmalli-

nen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä to-

teutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien to-

teuttaminen. Esimiehen vastuulla on henkilöstön riittävä perehdytys erityisesti toimin-

nassa asiakas- ja potilasturvallisuuteen kohdistuviin riskeihin. 

Riskienhallinnan työnjako 

Avoklinikka Nojan johdon ja esimiesten tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeista-

misesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuus-

asioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu 

riittävästi voimavaroja. Esimiehillä on päävastuu myönteisen asenneympäristön luomi-

sessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskienhallinta vaatii aktiivisia 

toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arvi-

ointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpitei-

den toteuttamiseen.  

Riskienhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henki-

lökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, 

jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammatti-

ryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omaval-

vonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

Riskienhallinnan prosessi on käytännössä omavalvonnan toimeenpanon prosessi, 

jossa riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista: 

-Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 

-Työhyvinvointisuunnitelma 

-Turvallisuuden toimintasuunnitelma  

- Lääkehoitosuunnitelma  

- palo- ja pelastussuunnitelma  

- Henkilökunnan perehdytysohjelma  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72811
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72811
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- Työturvallisuuslain mukaan työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuu-

luu tarvikkeet, välineet, ensiaputaitoiset henkilöt sekä tieto nopean avun saamiseksi ta-

paturma- ja sairastumistapauksissa  

-Ohje Covid-19 riskinarvioinnin tekemiseen 

-Hygieniasuunnitelma      

Riskien tunnistaminen 

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

tupoikkeamat ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvel-

vollisuus? 

Avoklinikka Nojan palvelut tuotetaan pääasiassa asiakkaiden kotona. Koska työpaikka on 

asiakkaan koti, täytyy työntekijän kunnioittaa sitä ja toimia sen mukaan. Työntekijän 

tulee huomioida kuitenkin asiakkaan esim. ikäihmisen kotona huomioitavat mahdolliset 

riskitekijät. Näitä ovat esim. sähkölaitteiden turvallisuus, vesihanojen sulkemiset, 

kynnykset, matot jne. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan kotona on voi olla 

riskitekijöinä esim. päihtynyt asiakas joka voi olla samanaikaisesti väkivaltainen. Silloin 

ei tarvitse mennä käynnille ollenkaan, mutta toimintakäsikirjassa löytyy ohjeet tällaisiin 

tilanteisiin. Henkilökunta ohjeistetaan raportoimaan toiminnan johtajalle 

havaitsemistaan haittatapahtumista ja läheltä piti tilanteista sekä epäkohdista tai 

ilmeisistä epäkohdista sosiaalihuollon toteuttamiseen liittyen. Työntekijän tulee tehdä 

tilanteesta kirjallinen, sähköinen raportti. Yhteisissä työpaikka palavereissa käydään 

myös läpi kyseisiä asioita. Kiireellisissä riski ja läheltä piti-tilanteissa toiminnanjohtaja 

raportoi alaisiaan ja antaa heille tarvittavat toimintaohjeet. Toiminnanjohtaja raportoi 

asiakkaan sosiaalihuollon toteutumiseen liittyvistä epäkohdista viipymättä kunnan 

sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Salassapitosäännös ei estä ilmoituksen tekoa.

        

Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat 

ja riski? 

Asiakkaat ja omaiset voivat olla yhteydessä suoraan työntekijöihin tai toiminnan 

johtajaan havaitsemistaan epäkohdista, laatupoikkeamista ja riskeistä. Avoklinikka 

Nojalla on potilasasiamies. Lisäksi käytössä on sähköinen lomake jolla muistutus voidaan 

tehdä.        

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Henkilökunta ohjeistetaan raportoimaan toiminnan johtajalle havaitsemistaan 

haittatapahtumista ja läheltä piti tilanteista. Työntekijän tulee tehdä läheltä piti- 

tilanteesta kirjallinen, sähköinen raportti ja se toimitetaan toiminnan johtajalle. 

Yhteisissä työpaikka palavereissa käydään myös läpi kyseisiä asioita. Kiireellisissä 

tilanteissa toiminnanjohtaja raportoi alaisiaan ja antaa heille tarvittavat toimintaohjeet 
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Korjaavat toimenpiteet 

Laatupoikkeamien, epäkohtien ja läheltä piti -tilanteiden sekä haittatapahtumien va-

ralle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jat-

kossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tapahtumien syiden selvittäminen ja 

niihin perustuen menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toi-

menpiteistä tehdään kirjaukset omavalvonnan seuranta-asiakirjaan. 

Korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

Tarjoamissamme palveluissa on kaikissa omanlaisensa riskitekijät nimenomaan 

asiakkaiden kotona. Kaikkia riskejä ei pysty kerralla kartoittamaan, koska aina voi tulla 

yllättävä tilanne missä tahansa asiakaskäynnillä. Kuitenkin riskien tunnistaminen ja 

niiden dokumentoinnit tulee liittää laadunvalvonta ja toimintakäsikirjan ohjeistuksiin 

ennen palveluiden tuottamisen aloittamista. Jokainen työntekijä on ilmoitusvelvollinen 

esimiehelle sekä muille työntekijöille, mikäli havaitsee selkeitä epäkohtia, 

laatupoikkeamia tai riskejä. Työn laatuun, haittatapahtumiin ja läheltä piti- tilanteisiin 

pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi ja säännöllisillä yhteisillä henkilökunnan 

palavereilla sekä esim. perustamalla kehittämis-/laaturyhmä juuri näitä asioita varten.

        

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tie-

dotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Näistä ilmoitetaan yhteisissä palavereissa sekä sähköpostin kautta. Tarvittavat kirjaukset 

muutoksineen dokumentoidaan omavalvontakansioon ja toimintakäsikirjaan. 
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Avoklinkka Nojan omavalvontasuunnitelman tekemiseen ovat osallistuneet: 

Ruut Liski  

Maarit Parkkari  

Miia Korpi   

Outi Aura        

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Toiminnan johtaja Maarit Parkkari 

Raastuvankatu 22 A, 65100 Vaasa 

puhelin 045-103 9448       

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 

asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.  

Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

Omavalvontasuunnitelmaa käydään läpi säännöllisesti ja tarkastellaan sen toteutumista 

ja päivityksen tarvetta. Koko suunnitelman päivitys tehdään vähintään kerran vuodessa. 

Jokainen työntekijä on velvollinen päivittämään oman mahdollisen vastuualueensa sekä 

ilmoittamaan puutteista ja havainnoista työryhmälle sekä toiminnan johtajalle. 

      

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yrityksen nettisivuilla ja omavalvonta kansiossa 

toimitiloissa. Pyydettäessä se annetaan asiakkaalle luettavaksi kotiin.  
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Asiakassuhteen alussa teemme palvelu- ja kuntoutustarpeen, arviointikäynnin 

yhteydessä. Joissain tapauksissa asiakkaan palveluntarve on arvioitu kunnan 

sosiaalitoimen puolesta. 

 

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

arviointiin? 

Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja sen tavoitteet 

ovat asiakaslähtöisiä. Palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa tehdessä asiakkaan läheisillä ja 

omaisilla on mahdollisuus olla mukana, asiakkaan suostumuksella. Asiakkaan luvalla 

palveluntarpeesta ja sen muutoksista voidaan keskustella myöhemminkin omaisten ja 

läheisten kanssa. Tällöin omaisenkin osallisuus asiakkaan hoitoon on vastavuoroista ja 

aktiivista.       

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Hoito- palvelu- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti 

omaisten kanssa kirjallisesti. Suunnitelma tallennetaan sähköiseen 

potilastietojärjestelmään. Suunnitelman toteutumista seurataan asiakkaan kanssa 

yhdessä jokaisella käynnillä keskustellen ja visuaalisesti arvioiden.  

     

Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten 

asiakaan näkemys tulee kuulluksi?  

Suunnitelman toteutumista arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa ja kerrotaan avoimesti 

eri vaihtoehdoista.       

  

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön 

ja toimii sen mukaisesti? 

Pyrimme siihen, että asiakkaalla olisi aina omahoitaja. Ellei tämä aina toteudu niin 

työntekijän on perehdyttävä suunnitelmaan ennen asiakkaan luo menoa. 

Potilasjärjestelmästä on käytössämme myös mobiiliversio, joka on oltava aina mukana.
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Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Kunnioitamme asiakkaiden itsemääräämisoikeutta tyytymällä ratkaisuihin ja valintoihin, 

joita he itsenäisesti tekevät. Tuemme ja kannustamme heitä itsenäisessä arjessa ja 

elämässä eteenpäin. Haluamme tarjota asiakkaille monipuolisia tukivaihtoehtoja esim. 

arjen hallintaan, mutta he tekevät päätökset.    

    

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Asiakkaan kanssa tehdään hoitosuhteen alussa kirjallinen palvelusopimus, jossa 

sitoudutaan yhteiseen hoitosuhteeseen. Mikäli asiakas kokee hänellä olevan 

huomautettavaa hoidostaan niin ensijainen menettely selvityksen suhteen on asiakkaan 

kanssa keskustelu. Keskustelu sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet kirjataan asiakkaan 

tietoihin asiakastietojärjestelmään. Työntekijä ilmoittaa asiasta myös esimiehelleen, 

joka jatkaa asian selvittelyä tarvittaessa. Asiakas voidaan ohjata olemaan yhteydessä 

potilas-asiamieheen. Asiakas voi tehdä myös muistutuksen kirjallisena.  

       

      

Asiakkaan osallisuus 

Hoitosuhteen päättyessä asiakkailta ja hänen läheisiltään kysytään palautetta 

Avoklinikka Nojan kokonaisvaltaisesta palvelusta ja sen laadusta. Hoitosuhteen ollessa 

voimassa suulliset keskustelut ja kehittämisehdotukset saa kertoa aina tarvittaessa. 

Palautetta voi antaa myös anonyymisti sähköisesti/kirjeitse. Kerran vuodessa kerätään  

asiakastyytyväisyyskysely kaikilta asiakkailta. 

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Asiakaspalautteet luetaan ja käydään läpi huolellisesti hoitotiimin kanssa. Toimintaa 

pyritään kehittämään resurssien mukaan asiakkaita kuunnellen. Haluamme myös vastata 

asiakkaiden kysymyksiin ja palautteisiin.    

    

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohte-

luun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yk-

sityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset teh-

dään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saa-

maansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksi-

kön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa 

myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on 

käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. 
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Muistutuksen vastaanottaja: Maarit Parkkari, toiminnan johtaja tai Pohjanmaan hyvin-

vointialueen sosiaalihuollon johtava viranhaltija 

 

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaaliasiamiehen tavoittaa ma-pe klo 8-14.  

Puhelinnumero: 040 507 9303  

Sähköpostiosoite: sosiaaliasiamies@ovph.fi (suojaamaton sähköposti) 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 44, 65100 Vaasa 

 

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. 

•neuvoo asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa 

•avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 

•tiedottaa asiakkaan oikeuksista 

•toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 

•seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen 

vuosittain kunnanhallitukselle. 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

www.kuluttajavirasto.fi      

  

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset 

käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Asiat käsitellään perin pohjin yhteispalaverissa ja niiden pohjalta muutamme ja/tai ke-

hitämme tarvittaessa toimintatapojamme. Muistutuksiin vastataan henkilökohtaisesti, 

riippuen siitä kehen tai mihin muistutus kohdistuu.    

    

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on yksi (1) kuukausi.   

  

 

  

mailto:sosiaaliasiamies@ovph.fi
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaa-

lista toimintakykyä sekä osallisuutta? 

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään henkilökohtainen kuntoutus- palvelu tai hoitosuunni-

telma. Suunnitelmassa käydään läpi ihminen psyko-fyysis- sosiaalisena kokonaisuutena. 

Suunnitelmassa kartoitetaan asiakkaan voimavarat ja tuen tarpeet aina asiakaslähtöi-

sesti.        

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

Sovitun hoito-/palvelu-/kuntoutussuunnitelman mukaisesti.  

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien 

tavoitteiden toteutumista seurataan? 

Säännöllisillä välitavoitteilla, jotka tulevat näkyviin yhdessä laaditussa hoito- tai kuntou-

tussuunnitelmassa. Päiväkirjan pitämisellä tai muulla yhdessä sovitulla tavalla. 

Ravitsemus 

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? Miten asiak-

kaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa seurataan? 

Asiakkaan kanssa laaditussa hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelmassa käydään läpi 

myös ravitsemukseen liittyvät asiat ja huomioidaan hyvän ravitsemuksen merkitys 

asiakkaan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinille. Mikäli kyseessä on esim. ikä-ihminen, joka 

vaatii säännöllistä nesteen saannin tarkkailua otetaan käyttöön nestelista, jota 

täytetään ohjeiden mukaisesti.     

   

Hygieniakäytännöt 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkai-

den tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiak-

kaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? Miten infektioiden ja tarttuvien 

sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 

Päivittäinen työskentely tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaiden omissa kodeissa. 

Työntekijöillä on mukana käsidesi sekä hanskat sekä muuta tarvitttavat suojavälineet. 

Työntekijä ei mene itse sairaana asiakaskäynnille. Työyksikössä on laadittu erilliset 

hygieniaohjeet, jossa käydään läpi toimenpiteet ja menetelmät tarttuvien tautien 

osalta.         
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Terveyden- ja sairaanhoito 

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä 

sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Mikäli asiakkaalla avohoidon kotikäynnillä ilmenee tarvetta hammashoitoon, 

kiireettömään tai kiireelliseen sairaanhoitoon, ohjataan hänet toimimaan asian 

vaativalla tavalla. Mikäli hän ei itse kykene toimimaan, toimii Avoklinikka Nojan 

työntekijä asiakkaan puolesta hänen niin halutessa, esim. Varaamalla ajan 

hammaslääkärille tai soittamalla 112. Kuolemantapauksen sattuessa soitetaan 112 ja 

toimitaan sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi ilmoitetaan omaisille. 

 

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Sovituilla kotikäynneillä hoitaja on vastuussa kartoittamaan asiakkaan yleistilan ja 

tekemään sovitut terveysmittaukset ja toiminnot, jotka palvelu- ja hoito-

/kuntoutussuunnitelma vaatii. Hoitaja konsultoi tarvittaessa Nojan sairaanhoitajia. 

       

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Asiakkaan terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa työhön koulutettu työvuorossa oleva 

hoitaja sekä toiminnan johtaja.     

   

Lääkehoito 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Lääkehoitosuunnitelmaa toteutetaan/seurataan päivittäisissä toiminnoissa ja 

suunnitelma päivitetään tarpeen mukaan ja vähintään kerran vuodessa, jolloin se 

käydään myös henkilökunnan kanssa läpi.    

    

Kuka vastaa lääkehoidosta? 

Avoklinikka Nojan lääkehoitosuunnitelma perustuu STM:n Turvallinen lääkehoito- 

oppaaseen (2021). Avoklinikka Nojan vastaava lääkäri Ruut Liski vastaa yksikön 

lääkehoidon kokonaisuudesta ja vahvistaa allekirjoituksellaan yksikön 

lääkehoitosuunnitelman.      
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Monialainen yhteistyö 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on jär-

jestetty? 

Pyritään asiakkaan luvalla, tiiviiseen yhteistyöhön kaikkien asiakkaan palvelukokonaisuu-

teen kuuluvien tahojen kanssa verkostopalavereilla, puhelimitse ja hoitoneuvotteluissa. 

Covid-19 aikana yhteistyötä ja tiedonkulkua varmistetaan sähköisten neuvottelukanavien 

avulla. 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsää-

dännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden 

turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. 

Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuu-

desta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset 

asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja 

ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakas-

turvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvol-

lisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain 

mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huo-

lehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kal-

toinkohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 

Osana asiakasturvallisuuden varmistamista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan 

toimintayksikön on tullut tehdä terveydensuojelulain nojalla annetun asetuksen 

(1280/1994) 4 §:n mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten 

yhteistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimi-

joiden kanssa? 

Tuottamamme sosiaalipalvelut annetaan asiakkaiden kodeissa. Sovituilla käynneillämme 

asiakkaiden kodeissa teemme havaintoja myös asiakasturvallisuuteen liittyen. Mikäli 

huomioimme asiakkaan turvallisuuden vaarantuvan tai vaarantuneen ilmoitamme asiasta 

esim. hänen läheiselleen, hänen suostumuksellaan. Asiakas, jolla ei ole omaisia, mutta 

on kuitenkin kykenemätön huolehtimaan itsestään edes kotihoidon turvin on mieles-

tämme riski itselleen ja mahdollisille naapureille, joten tällöin ilmoitamme asiasta sopi-

vaksi katsomallemme viranomaiselle esimerkiksi paloturvallisuusriski. Jos asiakas on sel-

keästi esim. edunvalvojan tarpeessa raha-asioiden puolesta, teemme ilmoituksen asiasta 

tarvittaessa maistraattiin. 
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Henkilöstö 

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

teet 

Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Avoklinikka Nojan henkilöstö: 

Psykiatrian erikoislääkäri, työterveyslääkäri. Hänellä on hallintotieteiden maisterin 

tutkinto, pääaineena hallintotiede/julkisjohtaminen, sivuaineena sosiaalipolitiikka ja 

kansantaloustiede. 

Sairaanhoitaja YAMK, suuntautuminen psykiatriseen hoitotyöhön. Lisäksi hänellä on 

lähihoitajan tutkinto, osaamisalana vammaistyö, mikä antaa oikeudet toimia 

lähihoitajana sekä sosiaali- että terveydenhuollossa.  

Sairaanhoitaja AMK ja suuntautumisena sisätaudit ja kirurgia, lisäksi sairaanhoitajan 

vastaanottotoiminnan täydennyskoulutus.  

Lähihoitaja osaamisalana mielenterveys- ja päihdetyö, mikä antaa oikeudet toimia sekä 

sosiaali- että terveydenhuollossa, lisäksi neurokognitiivisen käyttäytymisanalyysin ja 

kuntoutus-, hoito- ja ohjaustyön täydennyskoulutus ja psykiatrian erikoisammattitutkinto. 

Tarvittaessa palkataan tehtävien ja asiakasmäärän vaativaa henkilökuntaa esimerkiksi 

lähihoitajia jasosionomeja.     

   

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Sijaisten käytöllä varmistetaan toimintayksikön toiminnan laatu silloin, kun vakituista 

henkilöstöä ei ole työvuoroissa riittävästi. Sijaisia käytetään pidempien työvapaiden 

aikana, sijaiset pyydetään henkilöstövastaavan kautta. Yli kolme kuukautta kestävissä 

sijaisuuksissa rekrytoidaan sijainen pidempään työsuhteeseen. Lyhyet ja äkilliset alle 24 

h sijaisuudet pyritään hoitamaan henkilöstöjärjestelyin siten, että laatu ja 

asiakasturvallisuus säilyvät.    

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Henkilöstön voimavarojen riittävyys varmistetaan hyvällä työvuorosuunnittelulla, jossa 

turvataan työntekijöille riittävä vuorokausi- sekä viikkolepo. Yksikössä on käytössä 

autonominen työvuorosuunnittelu. Vuosilomien suunnittelussa pyritään ottamaan 

huomioon henkilökunnan toiveita mahdollisuuksien mukaan niin, että jokaiselle tulee 

kesälomakaudella vähintään 3 viikon yhtäjaksoinen loma.   
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Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa 

määritellään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. 

Tehtävään vaadittava koulutus ja pätevyys varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattihenkilörekisteristä sekä opinto- ja tutkintotodistuksista.  

 Avoklinikka Nojan hallinnossa työskentelevät henkilöt tapaavat ja haastatte-

levat rekrytoitavat henkilöt haastatellen heitä. Soveltuvuudessa otetaan huomioon kou-

lutus ja aikaisempi työkokemus. Tarvittaessa ollaan yhteydessä edelliseen työpaikkaan. 

Vammaispalvelulain alaisessa henkilökohtaisessa avussa henkilöt, jotka työskentelevät 

alaikäisen kanssa näyttävät työsuhteen alussa alle 6kk vanhan rikosrekisteriotteen. Li-

säksi asiakkaihin ollaan hallinnon puolesta satunnaisesti yhteydessä tarkistusluontoisesti. 

        

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja 

omavalvonnan toteuttamiseen?  

Uudet työntekijät perehdytetään työtehtävästä riippuen 3-5 päivän perehdytyksellä. 

Lisäksi työntekijää ohjataan tutustumaan toimintakäsikirjaan ja muihin tarvittaviin 

tietoihin työpäivien ohella. Opiskelijaa perehdytetään koko opiskelun ajan. Kaikki 

toimintamme on tiukan salassapitovelvollisuuden alaista työskentelyä jonka rikkomisesta 

seuraa vakava rangaistus. Vaitiolovelvollisuudesta on laadittu kirjallinen sopimus joka 

allekirjoitetaan ennen työn aloittamista. Tietosuoja asioihin perehdytyksen pitää 

tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavilla on lupa antaa tunnukset asiakasrekisterin 

käyttöön. Työntekijöitä ja opiskelijoita kannustetaan myös kyselemään oma-aloitteisesti 

työhön liittyvistä asioista ja toimintatavoista.    

    

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Työnantaja ja työntekijät yhdessä seuraavat alan täydennyskoulutus tarjontaa ja koulut-

tautuvat asiakkaiden palvelun tarpeiden edistämiseksi. Päätöksen koulutuksen tarpeelli-

suudesta tekee toiminnanjohtaja ja kustannukset kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan 

koulutukseen maksaa työnantaja.     

  

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä 

ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosi-

aalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on laadittava 
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toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, 

ettei ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen 

seurauksena. 

Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poista-

miseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintoviras-

tolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskienhallinnan prosessissa epäkoh-

tiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on 

korjattavissa yksikön omavalvonnan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn 

alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan tahon toimen-

piteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 

Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkoh-

dista tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tie-

dot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso luku 

3 Riskienhallinta). 

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon lait-

teiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

Mikäli asiakas tarvitsee apuvälineekseen esim. rollaattorin, ohjataan hänet sen palvelun 

piiriin, josta asiaa hoidetaan. Pohjanmaan hyvinvointialueen apuvälinelainaamosta 

lainataan tarvittava väline, josta tehdään lainasopimus asiakkaan ja apuvälinelainaamon 

kesken. Käyttöön ohjaa esim. Hyvinvointialueen fysioterapeutti tai Nojan hoitaja. 

Välinelainaamosta annetaan tarvittavat ohjeet lainaamisen ajalle.  

      

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asian-

mukaiset vaaratilanneilmoitukset? 

Laitetta käyttävä henkilön velvollisuus on ilmoittaa vaaratilanteesta.  

      

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Miia Korpi, miia.korpi@avoklinikkanoja.fi    

    

 

  

https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
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8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Asiakastyön kirjaaminen 

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Kirjaamisvelvoite alkaa, 

kun sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon 

tarpeesta tai kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaalipalvelua sopimuk-

sen perusteella. Kirjaamisvelvoitteesta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakasasiakir-

joista (254/2015) 4 §:ssä. Yksittäisen asiakkaan asiakastietojen kirjaaminen on jokaisen 

ammattihenkilön vastuulla ja edellyttää ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot kussa-

kin tapauksessa ovat olennaisia ja riittäviä.   

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

Henkilökunta koulutetaan ja perehdytetään asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyt-

töön.       

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukai-

sesti? 

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Henkilökunnalla on myös 

mobiiliversio potilastietojärjestelmästä, joka mahdollistaa kirjaamisen jo tarvittaessa 

asiakkaan kotona.      

  

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötieto-

jen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomais-

määräyksiä? 

Työntekijälle informoidaan tietosuoja-asiat kirjallisesti ja suullisesti. Työntekijälle 

myönnetään asiakas-tietojärjestelmien käyttöoikeuksia työtehtävien perusteella. 

Asiakastiedot kirjataan Hilkka Fastroi- järjestelmään. Jokaisella työntekijällä on 

henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Työntekijä perehdytetään järjestelmän käyttöön ja 

tietoturvakäytänteisiin. Tietoturva-asioita käsitellään työntekijöiden kanssa ajoittain ja 

tarvittaessa. Lokitiedot näkyvät ohjelmissa ja niissä tehdään säännöllisesti pistokokeita 

tietosuojan varmistamiseksi.     

   

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tie-

toturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Esimies perehdyttää järjestelmän käyttöön ja tietoturvakäytänteisiin.  

      

 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Outi Aura, outi.aura@avoklinikkanoja.fi 

mailto:outi.aura@avoklinikkanoja.fi
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Miia Korpi, miia.korpi@avoklinikkanoja.fi    

    

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva se-

loste? 

Kyllä  

 

  

mailto:miia.korpi@avoklinikkanoja.fi
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9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista 

saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtail-

moitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mu-

kaan suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 

 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

Palvelupolkujen ja -prosessien sujuvoittaminen ja selkeyttäminen.  

     

 


