
 
 

AARRE AVUSTAJAT OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
SISÄLTÖ  
 
1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT ....................................................................................... 2 

2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET .................................................................. 2 

3. RISKINHALLINTA ..................................................................................................................................... 3 

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista: .............................................................. 3 

Riskien tunnistaminen ............................................................................................................................... 3 

Riskien käsitteleminen............................................................................................................................... 3 

Korjaavat toimenpiteet............................................................................................................................... 3 

Muutoksista tiedottaminen ........................................................................................................................ 3 

4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN ................................................................................... 3 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt, seuranta ja julkisuus................................. 3 

5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET ....................................................................................................... 4 

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma ......................................................................................... 4 

Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ................................................................. 4 

Asiakkaan asiallinen kohtelu ..................................................................................................................... 4 

Palautteen kerääminen ja käyttö toiminnan kehittämisessä .................................................................... 4 

Asiakkaan oikeusturva .............................................................................................................................. 4 

6. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA ................................................................................................ 5 

Hyvinvointia, kuntoutumista, ravitsemusta ja kasvua tukeva toiminta ..................................................... 5 

Terveyden- ja sairaanhoito sekä lääkehoito ............................................................................................. 5 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja alihankinta ......................................................................................... 5 

7. ASIAKASTURVALLISUUS ....................................................................................................................... 5 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa ............................................ 5 

Henkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet ............................................. 5 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet.......................................................................................................... 6 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta ........................................................ 6 

Toimitilat .................................................................................................................................................... 6 

8. ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY ....................................................................................... 6 

9. YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA ................................................................................. 6 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA .................................................................................... 7 

11 LÄHTEET ................................................................................................................................................. 8 

 



 

2 

1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 
 

Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 

Nimi: ! Aarre Avustajat Oy 
 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 2969310-3 

 

 
 

Kunnan nimi: Koko Suomi 
 
Kuntayhtymän nimi: Koko Suomi 
 
Sote -alueen nimi: Koko Suomi 

 
Toimintayksikön nimi 

Aarre Avustajat Henkilökohtainen Apu 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Ulpukkasuontie 5, 20250 Turku 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Ei ammatillisen henkilökohtaisen avun palvelut. Erityisesti vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu 

niille, joille kunta on myöntänyt henkilökohtaisen avun käyttöoikeuden. 
Toimintayksikön katuosoite 

Ulpukkasuontie 
 

Postinumero 

20250 
 

Postitoimipaikka 

Turku 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Petteri Luoma-Nirva 
 

Puhelin 

0400980249 

 

Sähköposti 

petteri@aarreavustajat.fi 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 

Toiminta ei ole luvanvaraista 
 

Palvelu, johon lupa on myönnetty 

Toiminta ei ole luvanvaraista 
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 

Lupa haettu ja myönnetty kuntakohtaisesti 
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 

      

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Tarvittaessa henkilökohtaiseen apuun tai sen järjestämiseen liittyvien palveluiden alihankinta samaan konserniin 
kuuluvalta A&A Apu Oy:ltä (y-tunnus: 3118083-3). 

 
 
 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 
Toiminta-ajatus 
Tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja arjen sujuvuutta asiakkaalle tutussa ja turvallisessa ympäristössä, tuottamalla 
henkilökohtaisen avun palvelua kunnan myöntämän palvelusetelin, sekä ostopalveluiden turvin. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
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Arvot, jotka ohjaavat toimintaamme 

1. Ammattitaito 
2. Ihmisläheisyys 
3. Luotettavuus 

Toimintaperiaatteemme mukaisesti tuotamme palvelua asiakkaan itsemääräämisoikeutta noudattaen ja pidämme 
huolta siitä, että asiakas saa parasta mahdollista henkilökohtaista apua oman arjen helpottamiseksi. 
 
 

 3. RISKINHALLINTA 

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista: 

Riskienhallinta tapahtuu organisaation kaikilla tasoilla, johon jokainen osallistuu omassa roolissaan: 
 

Johto: 

• Laatii selkeät toimintaohjeet kaikille henkilöstöön kuuluville ja seuraa niitä käytännössä. 

• Luo turvallisuusohjeet ja varmistaa, että ne ovat kaikkien saatavilla ja että niitä noudatetaan. 

• Huolehtii henkilökunnan turvallisuudesta. 

• Huolehtii henkilöstön mahdollisesta kouluttamisesta ja perehdyttämisestä. 

• Huolehtii resurssien riittävyydestä. 

• Huolehtii työterveyshuollon toteutumisesta. 

• Sitouttaa henkilöstön tehtäviinsä ja huolehtii heidän hyvinvoinnistaan ja motivaation ylläpitämisestä. 

• Vastaa viranomaisyhteistyöstä ja raportoinnista. 
 

Työntekijät: 

• Edistää turvallisuutta oman toiminnan laadukkaalla toteuttamisella, sekä omilla valinnoilla ja ratkaisuilla. 

• Osallistuvat riskien kartoittamiseen ja vaarojen tunnistamiseen omassa toimipisteessään ja raportoi niistä 
johdolle, sekä akuuteissa viranomaisia vaativissa asioissa suoraan viranomaisille. 

• Osallistuvat tarvittaviin koulutuksiin ja suorittaa perehdytyksen. 

Riskien tunnistaminen 

Riskit pyritään tunnistamaan ajoissa ja aina ennakoiden. Aktiivista tunnistamista voidaan tehdä esimerkiksi rekla-
maatioiden kautta, sekä analysoimalla kaikki riskitilanteet. Läheltä piti -tilanteet tullaan käsittelemään ja tarvittaessa 
kirjaamaan, jotta niitä on helppo seurata ja analysoida uudestaan. Henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, 
laatupoikkeamat ja riskit ilmoittamalla niistä omalle esimiehelleen. 

Riskien käsitteleminen 

Riskitilanteen puretaan ja käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa. Mahdollisten reklamaatioiden systemaattinen 
läpikäynti kuuluu prosessiin. Jos riskit koskevat asiakasta ja oikeuttavat korvauksiin, asiakasta/tämän omaisia infor-
moidaan heti asian selvittyä. 

Korjaavat toimenpiteet 

Epäkohtien tullessa esille niihin reagoidaan asian vaatimalla vakavuudella ja ne analysoidaan tarkkaan, jonka jälkeen 
tehdään tarvittavat muutokset vastaavanlaisten tapausten ehkäisemiseksi. 

Muutoksista tiedottaminen 

Tiedottaminen tehdään suullisesti ja/tai sähköisesti riippuen yleisöstä, jotta muutokset menevät varmasti perille. 
 

 
4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt, seuranta ja julkisuus 

Suunnitelman laadinnasta ja seurannasta vastaa yrityksen toimitusjohtaja Petteri Luoma-Nirva (0400980249, pet-
teri@aarreavustajat.fi). Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja tarkastetaan useamman kerran vuositasolla. Viimei-
sin päivitys tehty 14.04.2021. Omavalvonta suunnitelma on esillä yksikön toimipisteessä sekä tarvittaessa sähköi-
sesti. 
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5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma 

Palvelun tilaaja (kunta) toteuttaa palveluntarpeen arvioinnin sekä palvelusuunnitelman laatimisen henkilökohtaisen 
avun käyttäjien osalta. Henkilökohtaisen avun palvelu toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti, joiden perustana 
asiakkaan tulee käyttää omaa palvelusuunnitelmaa. 

Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Henkilökohtaisen avun palvelun perustana on asiakkaan itsemääräämisoikeuden varmistaminen. Tämä heijastuu 
lähes kaikessa toiminnassa mitä yksikössämme tehdään. Asiakas saa lähtökohtaisesti itse päättää missä, miten, 
milloin ja kuka hänen palvelunsa toteuttaa. Itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen voidaan ryhtyä esimerkiksi vi-
ranomaisohjeistuksien perusteella tai mikäli jonkin henkilön turvallisuus koetaan uhatuksi. 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Sitoudumme jokaisen asiakkaamme asialliseen ja reiluun kohteluun. Mikäli epäasiallista kohtelua havaitaan, käsi-
tellään ne yhteisesti jokaisen osapuolen näkökulmien osalta. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimiin. 

Palautteen kerääminen ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt sähköisesti ja tarvittaessa manuaalisesti haastatellen. Rakentavan ja kehit-
tävän palautteen myötä toimintatapoja muutetaan jatkuvasti paremmiksi. Tarvittaessa palautteita välitetään anonyy-
misti työntekijöille. 

Asiakkaan oikeusturva 

Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, on hänellä aina oikeus tehdä muistutus. Muistutuksen ensisi-
jaisena vastaanottajana toimii toimitusjohtaja Petteri Luoma-Nirva (petteri@aarreavustajat.fi). 
  
Asiakas voi myös olla yhteydessä oman kuntansa sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasiamiehellä on kuntakohtaiset 
yhteystiedot, jotka ovat saatavilla oman kunnan verkkosivuilta.  
 
Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ja tarjotut palvelut: 
Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa 
avustaa sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden asiakkaiden 
käytössä olevien oikeusturvakeinojen käytössä. Sosiaaliasiamiehet neuvovat asiakkaita pääasiallisesti puhelimitse. 
Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee sopia etukäteen sosiaaliasiamiehen kanssa. Sosiaaliasiamiehen palvelut 
ovat asiakkaille maksuttomia. 
 
Toimintakuntiemme yhteystiedot: 
Siunsoten sosiaaliasiamies Marjo Kantola 0133308268 marjo.kantola@siunsote.fi 
Espoo: Eva Peltola 09 816 51032  
Kaarina: Kati Lammi 0505590765  
Kainuun Sote: Tiina Komulainen 0447970548  
Kuusamo: Maija-Kaisa Sointula, Sanna Saarinen sosiaaliasiamies@merikratos.fi  
Rauma, Uusikaupunki: Kati Lammi 050 559 0765  
Helsinki: Sari Herlevi, Anna Holmström, Teija Tanska 0931043355, sosiaali.potiasasiamies@hel.fi  
Hämeenlinna: Satu Loippo, satu.loippo@pikassos.fi  
Jämsä: Eija Hiekka 0442651080 sosiaaliasiamies@koske.fi  
Lohja: sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi, 0400 277 087  
Lieto: Kati Lammi 0505590765  
Naantali: Maija-Kaisa Sointula, 0108305104, sosiaaliasiamies@merikratos.fi  
Nokia: sosiaaliasiamies@tampere.fi , 0408004187  
Pieksämäki: Paavo Pietiläinen paavo.pietilainen@pieksamaki.fi, Miia Brunou, Virpi Huuhka, Irja Tikka 0443512818, 
sosiaali.potilasasiamies@essote.fi  
Pietarsaari: sosiaaliasiamies.pietarsaari@gmail.com 0447555006  
Tampere: sosiaaliasiamies@tampere.fi  
Turku: 02 262 6171 sosiaaliasiamies@turku.fi 

mailto:petteri@aarreavustajat.fi
mailto:marjo.kantola@siunsote.fi
mailto:sosiaaliasiamies@merikratos.fi
mailto:sosiaali.potiasasiamies@hel.fi
mailto:satu.loippo@pikassos.fi
mailto:sosiaaliasiamies@koske.fi
mailto:sosiaaliasiamies@merikratos.fi
mailto:sosiaali.potilasasiamies@essote.fi
mailto:sosiaaliasiamies@tampere.fi
mailto:sosiaaliasiamies@turku.fi
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Kymsote: Heli Kulmala 0407287313, heli.kulmala@socom.fi  
Oulu: Mirva Makkonen 0447034116, Anna Kylmäluoma 0447044115  
Ylä-Savon Sote: Maija-Kaisa Sointula, Sanna Saarinen, 0503415244, sosiaaliasiamies@merikratos.fi  
Vantaa: Miikkael Liukkonen 0983922537 
 
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja tarjotut palvelut: 
Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja 
yrityksen väliseen riitaan. Kuluttajaneuvonnasta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. 
 
Kuluttajaneuvontaan voit olla yhteydessä numerosta 029 505 3050. 
 
Muistutuksiin, kanteluihin tai vastaaviin toimitetaan aina tarvittaessa vastine yksikönpuolesta. Kaikki tilanteen käy-
dään läpi yksikössä ja niiden perusteella tehdään tarvittaessa kriittinen toimintatapojen tarkastelu. Tavoiteaika 
muistutusten käsittelylle on esikäsittely 2 viikon kuluessa muistutuksen saapumisesta. 
 

 
6. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista, ravitsemusta ja kasvua tukeva toiminta 

Henkilökohtaisen avun palvelua toteutetaan palvelupäätöksen ja suunnitelman mukaisesti asiakkaan toivomien 
avustustehtävien muodossa. Yksikkö ei muodosta omia hyvinvointia, ravitsemusta, kuntoutumista, kasvua tai 
muuta vastaavaa suunnitelmaa asiakkaalle. 
 
Hygienia asioissa yksikössä keskitytään työntekijöiden riittävään hygieniaan ja opastukseen turvallisen avustus-
työntoteuttamiseksi. Tarvittaessa hyödynnetään erilaisia hygieniasuojaimia. 

Terveyden- ja sairaanhoito sekä lääkehoito 

Henkilökohtaisen avun palvelu ei sisällä sairaanhoidollisia, hoivaa, valvontaa tai vastaavia toimia. Asiakkaiden 
osalta hoitovastuu ja tarvittavien hoitotehtävien suorittaminen on kunnan vastuulla. 
 
Henkilökohtaisen avun palveluun ei myöskään sisälly lääkehoitoa vaan kunta ja asiakas ovat itse vastuussa asiak-
kaan lääkityksestä sekä lääkehoidosta. 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja alihankinta 

Yksikössä toteutetaan aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa aina tarvittaessa. 
Yksikön hyödyntäessä alihankintaa muodostetaan tästä selkeä sopimus, jonka ehtoja ja vaatimuksia seurataan. 

 
 
7. ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Yksikkö on tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin ja tekee aina yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Palvelun luon-
teen seurauksena asiakas toimii työnjohdollisessa asemassa yksikön työntekijää kohtaan ja näin ollen vas-taa työ-
paikan ensisijaisesta turvallisuudesta. Mikäli yksikkö tunnistaa selkeitä asiakasturvallisuuteen vaikuttavia asioita, 
tullaan niistä ilmoittamaan tarvittaville viranomaisille. 

Henkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

Henkilökohtaisen avun palvelussa henkilöstöllä ei ole koulutus/tutkintovaatimusta vaan työntekijän soveltuvuus 
avustajan työhön arvioidaan tilannekohtaisesti. Toimihenkilömme ovat lähtökohtaisesti sote-alan koulutettuja ja ko-
keneita ammattilaisia, jotka tarjoavat oman osaamisensa avustajiemme tueksi. 
 
Henkilöstörakenne 
 
1. noin 500 henkilökohtaista avustajaa 
2. 6 sote-alan koulutettua toimihenkilöä (esim. lähihoitaja, fysioterapeutti tai sosionomi) 
3. 2 kaupallisen taustan toimihenkilöä hallinnollisissa tehtävissä 

mailto:heli.kulmala@socom.fi
mailto:sosiaaliasiamies@merikratos.fi
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Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan hyvällä rekrytoinnilla sekä esimerkiksi sairauspoissaolotilanteissa 
toimimisen ennalta sopimisella asiakkaiden kanssa. Lisäksi käytössä on tilannekohtaisesti sijaisrinkejä ja päivystä-
jiä. 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Rekrytoinnissa painotetaan jokaisen työnhakijan kohdalla heidän sopivuutta henkilökohtaisen avun työhön sekä 
sopivaa asennetta. Myös aiempi kokemus, sekä alan koulutus katsotaan usein eduksi. 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Henkilöstöllä on käytössä laaja perehdytysmateriaali, tarvittaessa esimiehen antama suullinen perehdytys, sekä 
asiakkaan kanssa yhdessä käytävä perehdytys asiakaskohtaisista työtehtävistä ja huomioista. Perehdytysmateri-
aalit ovat avoimia koko henkilöstölle ja niitä päivitetään tarpeen tullen. 
 
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus havaitsemastaan 
epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. Yksikön henkilöstöllä on 
jatkuva mahdollisuus ilmoittaa epäkohdista niin asiakkaan palvelussa kuin myös yksikön sisäisissä toimintavoissa. 
Ensisijainen yhteydenpito tehdään puhelimella tai sähköpostilla omalle esimiehelle, jonka velvollisuutena on ottaa 
asia tarkempaan käsittelyyn. 
 
Tarvittavia täydennyskoulutuksia tehdään ostopalveluna. 

Toimitilat 

Työ tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona tai muualla asiakkaan haluamassa tilassa/paikassa, joten palvelunto-
teutuksessa ei käytetä yksikön toimitiloja. 
 

 
8. ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY 
 

Asiakastietojen käsittelyä varten yksiköllä on käytössä yrityksen rekisteri- ja tietosuojaseloste joka on luettavissa 
yrityksen verkkosivuilla (www.aarreavustajat.fi). 
 
Asiakastietojen ensisijainen käsittely tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla yleisesti käytössä olevassa Doma-
Care nimisessä Valviran hyväksymässä ohjelmistossa. Arkaluontoisten tietojen siirrossa ja jakamisessa hyödynne-
tään tarvittaessa salattua sähköpostia tai paperisia asiakirjoja. 
 
Koko henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus ja heille toteutetaan tarvittava perehdytys tietojen turvalliseen ja 
asianmukaiseen käsittelyyn. Tarvittaessa järjestetään tietoturvakoulutus. 
 
Tietosuojavastaava: Petteri Luoma-Nirva, 0400980249, petteri@aarreavustajat.fi 
 
 

9. YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

Yksikön eri toimintoja tarkastellaan jatkuvasti ja tarvittaessa hyvinkin kriittisesti. Tämän perusteella ryhdytään tarvit-
taviin toimenpiteisiin, jotta yksikön toimenpiteen ja omavalvonta kehittyvät ja paranevat jatkuvasti. 
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10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 
 
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 
Turku 23.11.2021 (viimeisin päivitys) 
 
Allekirjoitus: 
 
 
 
Petteri Luoma-Nirva 
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11 LÄHTEET 
 
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: 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1 

 

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 

https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-

5606b41536a7 

 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1 

 

STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten 
asumispalveluiden laatusuositus 

https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf 

 

 

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. 
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf 

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:  
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  
Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html  
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuo-
javaltuutettu/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/So-
siaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 
 
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-
4dd6a85a789b 
 
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-
960a9dc2f005 
 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005

