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1 PALVELUN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 
 

Säkylän kunta 
y-tunnus: 0139937-5 
Perusturva/vammaispalvelut 
 
Asumisyksikkö Sinisiipi 
Jukantie 1 
27800 Säkylä 
 
p.044-7328151 
p.044-7328169 
 
 
 
Säkylän vammaispalvelujen esimies ja omavalvonnasta vastaava johdon edustaja: 
 
vammaispalvelupäällikkö 
Sanna Vähä-Vahe 
Rantatie 268, 
27800 Säkylä 
p.044-7328159 
sanna.vaha-vahe@sakyla.fi 
 
 
Asumisyksikkö Sinisiiven lähiesimies ja omavalvonnasta vastaava henkilöstön edustaja: 
 
vastaava sairaanhoitaja 
Jenni Kossila 
jenni.kossila@sakyla.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:sanna.vaha-vahe@sakyla.fi
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 

Asumisyksikkö Sinisiiven asumista järjestetään vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain perusteella. Sinisiipi tarjoaa ympärivuorokautista autettua 
asumista. Autetussa asumisessa asukkaita tuetaan ja ohjataan kuntouttavalla työotteella, 
jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Asumisyksikössä on ympärivuorokautinen 
valvonta, joten henkilökunnan apu ja tuki ovat saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. 
 
Sinisiivessä asuminen on mahdollisimman kodinomaista ja jokaisen yksilölliset tarpeet 
huomioivaa. Päivät rytmittyvät erilaisten arjen askareiden ja kodin ulkopuolisten 
tapahtumien sekä harrastusten mukaan. Arkisin asukkaat osallistuvat päivä-, työ- tai 
avotyötoimintaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. 
 

 
Toiminta-ajatus 
 
Toiminta-ajatuksenamme on turvallisen, yksilöllisen, arvostavan ja monimuotoisen arjen 
luominen Sinisiiven asukkaille. 
 
 
Turvallisuus 

• Perushoito 
• Sujuva, luotettava ja ennakoitava arki 
• Yhteisöllisyys 

 
Yksilöllisyys 

• Asiakkaiden erilaiset tarpeet huomioidaan 
• Asiakkaat erilaisia persoonallisuuksia 

 
Arvostava 

• Kuullaan ja kuunnellaan asiakasta 
• Kunnioittava keskustelu 

 
Monimuotoisuus 

• Virikkeellinen vapaa-aika 
• Toiminnallisuus ja elämyksellisyys 

 
 
Arvot 
 
Asumisyksikkö Sinisiiven perustavina arvoina ovat  

• asiakaslähtöisyys  
• yksilöllisyys 
• tasapuolisuus 
• oikeudenmukainen kohtelu 
• itsemääräämisoikeus  
• luottamuksellisuus 
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Toimintaperiaatteet 
 

• Koulutettu henkilökunta; sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, henkilökunnan 
ammatillinen täydennyskoulutus, opiskelijaohjaus, uusien työntekijöiden perehdytys 

• Asukkaan ja omaisten kanssa tehtävä yhteistyö ja informointi 
• Love:n suorittaminen lääkehoidon osaamisen varmistamiseksi  
• Salassapitovelvollisuus ja yhteisesti sovituista asioista kiinnipitäminen 
• Toimiva työyhteisö, hyvä tiedon kulku 
• Turvataan asukkaalle hyvä elämänlaatu ja yksilöllisyyden kunnioittaminen 
• Asukasta kuullaan ja kuunnellaan sekä arvostetaan hänen omia mielipiteitään 
• Asukas saa apua, tukea ja ohjausta. Jokainen asiakas toimii omien vahvuuksien, 

taitojensa sekä toimintakykynsä mukaan. 
• Asukkaille puhutaan kunnioittavasti 
• Tuetaan asukkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä kuntouttavalla 

työotteella  
• Asukkaille tarjotaan turvallinen koti sekä asuinympäristö riittävällä tuella 

 

 

3 RISKIENHALLINTA 
 

Omavalvonta perustuu riskien hallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia 
epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä 
toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai 
henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan 
edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö 
että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen 
liittyviä epäkohtia.  

Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne 
kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen 
on vaarassa. Riskienhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja 
todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien 
kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteutuminen. Palveluntuottajan vastuulla 
on, että riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 

Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, 
että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan 
turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös 
päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. 
Riskien hallinta vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat 
turvallisuustason ja –riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja 
turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. 

Riskienhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön 
henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, 
jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Asumisyksikkö 
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Sinisiiven henkilöstö käy vuosittain esimiesten kanssa läpi sosiaali- ja terveysministeriön 
työsuojeluosaston riskien arviointi työpaikalla –lomakkeet.  

Asumisyksikkö Sinisiivessä noudatetaan Säkylän kunnan laatimia koko organisaatioita 
koskevia ohjeita ja suunnitelmia, joita ovat: 
 

• Tasa-arvosuunnitelma 
• Päihdehuollon ja hoitoonohjauksen toimintaohje 
• Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli 
• Asiakasväkivallan hallinnan toimintamalli 
• Käsin tehtävät nostot ja siirrot 
• Työn aiheuttaman haitallisen henkisen kuormittamisen hallintamalli 
• Työkyvyn tukemisen periaatteet Säkylän kunnassa 

 
Yksikkökohtaisia ohjeita ovat: 
 

• Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma 
• Poistumisturvallisuusselvitys (valmistuu kesä-elokuun aikana) 
• Lääkehoitosuunnitelma  
• Ruokahuollon omavalvontasuunnitelma 

 
 
Riskien tunnistaminen, käsitteleminen ja korjaavat toimenpiteet 

 

Riskienhallinnan prosesseissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet 
tunnistetaan. Haittatapahtumien ja läheltä piti –tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden 
kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskienhallinnassa saadun tiedon 
hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on 
tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä 
keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa.  

Sinisiivessä laaditaan yhdessä henkilöstön kanssa vuosittain riskikartoitus, jossa 
huomioidaan työn erilaiset osa-alueet, kiinnittäen huomiota erityisesti vaihteleviin 
asiakastilanteisiin. Säkylän kunnassa on käytössä kaksi erilaista ilmoituslomaketta erilaisiin 
tilanteisiin. 

Haittatapahtumat, läheltä piti –tilanteet ja asiakkaan hoidossa tapahtuvat poikkeamat 
kirjataan HaiPro –järjestelmään. HaiPron kirjataan ilmoitus esimerkiksi asiakkaan 
kaatuessa, hänen tippuessaan tai melkein tippuessaan sängystä, lääkepoikkeamat sekä 
puutteelliset asiakasta koskevat kirjaukset. Yleissääntönä ilmoituksen tekemisessä on, että 
jos on epävarma ilmoittamisesta, on varminta tehdä ilmoitus. Nimettömänä ilmoittaminen on 
yksi HaiPro –järjestelmän perusperiaatteista. Ilmoituksen tekijän tulisi muistaa myös 
arvioida ja kirjata ilmoitukseen, mitkä asiat saattoivat olla syynä haittatapahtumaan tai 
läheltä piti – tilanteeseen. Esimies ja lähiesimies seuraavat ja käsittelevät HaiPro – 
järjestelmään tehtyjä ilmoituksia säännöllisesti. HaiPro – järjestelmä on tarkoitettu toiminnan 
kehittämiseen ja ilmoitusten perusteella mietitään muutostarpeita ja kehittämiskohteita. 
(https://www2.awanic.fi/haipro/30/lomake.asp?kohdeid=30) 

https://www2.awanic.fi/haipro/30/lomake.asp?kohdeid=30
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Työntekijää kohtaan tapahtuneessa häirintäasiassa, väkivaltatapauksessa, lähellä piti 
tilanteessa tai tapaturmatilanteessa työntekijä täyttää työsuojelun ohjeiden mukaisesti 
ilmoituksen ja toimittaa sen esimiehelle, joka käsittelee ilmoituksen ja lähettää sen 
työsuojeluun. Tarvittaessa työsuojelu laatii ohjeistuksen toimintatapojen muuttamisesta 
ilmoitusten perusteella. Uhka- ja väkivaltatilanteet käsitellään lisäksi yksiköiden omissa 
palavereissa. 
(Vammaispalvelun v:asemaa -> Säkylän kunta -> Ilmoitus työssä koetusta epäasiallisesta 
kohtelusta, puutteesta tai vaaratilanteesta.)  

Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta tehdään välittömästi ilmoitus esimiehelle ja 
asiasta ollaan yhteydessä työterveyshuoltoon. Työntekijä täyttää vakuutusta varten yhdessä 
esimiehen kanssa työtapaturmailmoituksen.  

 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaa: 

 
vammaispalvelupäällikkö 
Sanna Vähä-Vahe 
Rantatie 268, 
27800 Säkylä 
p.044-7328159 
sanna.vaha-vahe@sakyla.fi 
 
 
Omavalvonnan seurannasta ja päivityksestä vastaa: 
 
vammaispalvelupäällikkö   Vastaava sairaanhoitaja 
 
Sanna Vähä-Vahe    Jenni Kossila 
Rantatie 268,   jenni.kossila@sakyla.fi 
27800 Säkylä 
p.044-7328159 
sanna.vaha-vahe@sakyla.fi 
 
 
 
Asumisyksikkö Sinisiiven omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja aina, kun 
toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Yksikön 
omavalvonnan toteutumista seurataan päivittäin arkityössä ja poikkeamista keskustellaan 
yksikön palavereissa. Omavalvontasuunnitelma on julkinen ja se on nähtävillä Sinisiiven 
alakerran asukastuvassa ja perehdytyskansiossa. 
 
  

mailto:sanna.vaha-vahe@sakyla.fi
mailto:jenni.kossila@sakyla.fi
mailto:sanna.vaha-vahe@sakyla.fi
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

 

5.1 Palvelutarpeen arviointi 
 

Asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa, läheisensä 
tai laillisen edustajan kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys 
voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki 
toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen 
toimintakyky. Palvelutarve arvioidaan seuraamalla asiakasta ja arvioimalla hänen 
toimintakykyään.  Jokaisen asukkaan palvelutarvetta arvioidaan säännöllisesti ja mietitään 
yhteistyössä asiakkaan ja henkilöstön kanssa asukasta tukevia ratkaisuja.  
 
 

5.2 Asiakas- ja palvelusuunnitelma 
 

Asukkaan hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen päivittäistä 
ohjausta, hoitoa, palvelua ja toimintakykyä koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman 
tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja toimintakyvylleen 
asetetut tavoitteet. Sinisiiven osalta nämä kirjaukset tehdään asiakkaan Pegasos tietoihin. 
Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua 
asiakas/palvelusuunnitelmaa, jolla viestitään henkilöstölle asiakkaan palvelutarpeessa 
tapahtuvista muutoksista.  

Uuden asukkaan muuttaessa asumisyksikkö Sinisiipeen järjestetään hoitoneuvottelu. 
Neuvotteluun osallistuu asiakas ja hänen omaisensa sekä asiakkaalle nimetty omaohjaaja 
ja tarvittaessa muita henkilöitä. Tapaamisessa käydään läpi asumispalvelujen sisältö ja 
toiminta käytänteet sekä allekirjoitetaan tarvittavat sopimukset. Neuvottelun ja aikaisempien 
tietojen pohjalta kirjataan asiakkaalle asiakas- ja palvelusuunnitelma.  

Sinisiiven henkilöstöpalaverissa ja raporteilla käydään läpi uuden asiakkaan asioita ja 
varmistetaan, että koko henkilökunta saa tiedon asiakkaan hoitoon liittyvistä asioista. Lisäksi 
tiedot kirjataan Pegasos –tietojärjestelmään palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. 
Hoitosuunnitelmaa päivitetään aina, kun asukkaan vointi tai tilanne sitä vaatii. Päivityksestä 
huolehtii asiakkaalle nimitetty omaohjaaja yhteistyössä Sinisiiven vastaavan sairaanhoitajan 
kanssa. Omaohjaa seuraa asiakkaan palveluiden toteutumista ja etuuksien ajantasaisuutta 
sekä toimii yhteyshenkilönä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa. Hoitolinjaukset tehdään 
yhdessä asiakkaan, omaisten, lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa. Ohjausta ja 
neuvontaa antaa jokainen henkilökuntaan kuuluva koulutustasonsa mukaan. 

Palvelu- ja hoitosuunnitelma toimii hoitotyön pohjana ja henkilöstön laadukas kirjaaminen 
sekä hyvä tiedonkulku työyhteisössä turvaa laadukkaan ja turvallisen hoidon.  
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5.3 Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja sen rajoittaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät 
läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus 
suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja 
itsemääräämisoikeutta. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa 
ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa 
suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

Asumisyksikkö Sinisiiven asiakas osallistuu oman palvelu- ja hoitosuunnitelmansa 
laadintaan. Sinisiiven henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja asukkaaseen liittyviä tietoja 
ei anneta ulkopuolisten tietoon.  

Sinisiivessä huomioidaan asukkaiden toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet. 
Kaikille turvataan mahdollisuus osallistumiseen ja omiin asioihinsa vaikuttamiseen. 
Jokaisen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta ylläpidetään ja edistetään. 

 

Jokaisen asukkaan asiakas- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan toimenpiteet, joilla tuetaan ja 
edistetään hänen itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä 
yksilölliset kommunikaatiokeinot. Mahdollisuus osallistumiseen ja valintoihin turvataan 
kaikille. Yksikössä kiinnitetään huomiota asukkaan yksityisyyteen ja myös läheisten kanssa 
keskustellaan asukkaan oikeudesta yksityisyyteen. Jokaisella asiakkaalla on oma asunto, 
joka on jokaisen yksityisaluetta. Huoneisiin mentäessä koputetaan.  

Asiakkaan hoito ja huolenpito perustuvat ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja 
toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. 
Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja itsemääräämisoikeutta 
voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai 
turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään 
asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän 
rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen.  

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta edellyttää ennakollisten toimien suorittamista 
ennen kuin rajoitustoimenpiteiden käyttö yksikössä kiireellisiä tilanteita lukuun ottamatta on 
mahdollista. Lievimmän keinon käsite määrittyy tapauskohtaisesti. Rajoitustoimenpiteiden 
käytölle tulee etsiä vaihtoehtoisia toimintatapoja. Vuorovaikutustilanteiden ja 
kommunikaatiokeinojen käyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.  

Tarkoitussidonnaisuuden vaatimus merkitsee sitä, että rajoitustoimenpidettä voidaan 
käyttää Sinisiivessä ainoastaan ja vain lain edellyttämiin tarkoituksiin kunkin rajoittavan 
toimenpiteen osalta. Rajoitustoimenpiteiden käyttö esimerkiksi rangaistuksena tai 
kasvatukselliseen tarkoitukseen ei ole sallittua. Henkilöstön riittämättömyys ei myöskään ole 
hyväksyttävä peruste rajoitustoimenpiteiden käytölle. 
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Rajoitustoimenpiteet on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 
Suhteellisuusvaatimus tarkoittaa käytännössä sitä, että rajoitustoimenpide on valittava ja 
sen käyttö on mitoitettava siten, että tilanteeseen puuttumiseksi ei käytetä suhteettoman 
voimakkaita keinoja. Vaikka rajoitustoimenpiteen käytön edellytykset täyttyisivätkin, on aina 
pyrittävä siihen, että käytettävä pakko on tilanne kokonaisuutena huomioiden 
mahdollisimman lievää. Näin ollen väkivaltaisesti käyttäytyvän henkilön rauhoitteluun tulee 
käyttää ensisijaisesti muita keinoja kuin rajoitustoimenpiteitä. Jos ne osoittautuvat 
riittämättömiksi ja muut rajoitustoimenpiteiden käytön yleiset ja erityiset edellytykset ovat 
olemassa, tilanne tulee pyrkiä saamaan hallintaan lievintä mahdollista rajoitustoimenpidettä 
käyttäen.  

Tarvittaessa rajoitustoimenpide toteutetaan asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen, 
mahdollisimman turvallisesti ja asiakkaan perustarpeista huolehtien. Asiakkaan yksityisyys 
varmistetaan aina.  

Jos rajoitustoimenpide kohdistuu alaikäiseen henkilöön, rajoitustoimenpidettä 
toteutettaessa on otettava huomioon lapsen etu sekä hänen ikänsä ja kehitystasonsa. 
Rajoitustoimenpiteestä päätettäessä ja sitä toteutettaessa on aina otettava huomioon 
lapsen yksilölliset olosuhteet, tilanne ja tarpeet. Lapsen etu määritellään häntä kuullen. 
Lapsen näkemys ei ole ainoa asiassa vaikuttava seikka, mutta hänen etunsa ja 
näkemyksensä ovat erittäin tärkeitä. 

Rajoitustoimenpiteet käydään läpi moniammatillisessa asiantuntija työryhmässä, johon 
osallistuu yksikön esimies, vastaava sairaanhoitaja, lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, 
sosiaaliohjaaja ja kuntoutusohjaaja. Moniammatillisessa työryhmässä etsitään keinoja, jotta 
rajoitustoimenpiteitä ei tarvitsisi käyttää.  

Rajoitustoimenpiteiden käyttöä ja tarpeellisuutta arvioidaan Sinisiivessä henkilökunnan 
kesken aktiivisesti. Tavoite ja tarkoitus ovat aina edistää asiakkaiden omaa kykyä toimia, 
tehdä ja päättää asioistaan. Rajoitustoimenpiteiden käytön osalta rajanvetona on 
asiakkaiden terveys ja turvallisuus, joiden toteutuminen palveluiden piirissä ollessaan on 
ensisijaisen tärkeää.  

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään 
kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja 
yksityisyyttään kunnioittaen. Työntekijän ja työyhteisön vastuulla on tunnistaa asiakastyön 
epäkohdat ja niiden uhat ennakkoon siten, että niihin voidaan puuttua riittävän ajoissa. Kyse 
on ennakoivaan valvontaan painottuvista toimista, joiden tarkoituksena on turvata ja taata 
erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvä hoito ja 
huolenpito sekä edistää heidän hyvinvointiaan.  

Henkilöstön osaaminen, lainsäädännön, asetusten ja ohjeistusten tuntemus on yksikön 
toiminnan edellytys. Asumisyksikkö Sinisiiven työntekijät perehdytetään 
itsemääräämisoikeuden ja rajoitustoimenpiteiden mahdollisen toteuttamisen osalta. 
Asiallinen, yksilöllinen kohtelu on toiminnan ehdoton edellytys. Epäasialliseen kohteluun 
puututaan heti. Työntekijän on ilmoitettava viipymättä esimiehelle tai lähiesimiehelle, jos hän 
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tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan 
palvelun toteutumisessa. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan turvallisuudessa 
ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoinkohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle 
vahingollisia toimia. Laissa säädetään myös vastuussa olevan esimiehen velvollisuudesta 
ryhtyä viivytyksettä toimenpiteisiin epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi. Toiminnasta 
vastavastaavan on ilmoitettava asiasta edelleen kunnan sosiaalihuollon johtavalle 
viranhaltijalle. Esimiehen johdolla asiaa käsitellään tarvittaessa henkilöstön kanssa ja 
päätetään tarvittavista muutoksista. 

Asumisyksikkö Sinisiiven esimiesten tehtävänä on puuttua epäasialliseen kohteluun 
(suullinen huomautus/kirjallinen varoitus). Asiakasturvallisuutta vaarantavat 
haittatapahtumat ja läheltä piti – tilanteet raportoidaan HaiPro – järjestelmän kautta. 
Tarvittaessa epäasiallisen kohtelun ja haittatapahtumien tai lähetä piti – tilanteiden kohdalla 
keskustellaan yksittäisen työntekijän, asiakkaan ja omaisen kanssa, jolloin esimies on 
mukana keskustelussa. Tilanteen vaatiessa ollaan yhteydessä sosiaaliasiamieheen. 

Asumisyksikkö Sinisiivessä yksilön itsemääräämisoikeus ja sen tukeminen ovat osa 
päivittäistä toimintaa. Henkilökunta kannustaa asukkaita tekemään päätöksiä itse, 
tarvittaessa heille annetaan ohjausta ja tukea päätösten tekoon mm. tarjoamalla 
vaihtoehtoja. Henkilökunta tiedostaa kuitenkin myös omat vastuunsa ja velvollisuutensa 
suhteessa asukkaiden päätöksiin. 

 

5.4 Asiakkaan osallisuus 
 

Asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheisten huomioon ottaminen on olennainen osa 
palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu 
ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaille.  

Asiakastyytyväisyyskysely tehdään vuosittain. Asiakaspalautteet (käyttäjäasiakas tai 
läheinen) kerätään ja käsitellään yksikössä henkilökunnan ja asiakkaiden kesken. 
Viikoittaisessa asukaspalaverissa asiakkaat voivat antaa suoraa palautetta. Asiakkaat ja 
heidän omaiset voivat antaa palautetta myös yksikössä sijaitsevaan palautelaatikkoon, 
puhelimitse, sähköpostitse tai sanallisesti. Palautteet käsitellään yksilöllisesti ja niihin 
vastataan toivomusten mukaan. Palautteet otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja 
kehittämisessä.  

 

5.5 Asiakkaan oikeusturva 
 

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle 
viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman 
muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan 
käytökseen asiakasta kohtaan.  
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Muistutuksen vastaanottaja: 

Vammaispalvelupäällikkö 
Sanna Vähä-Vahe,  
sanna.vaha-vahe@sakyla.fi,  
puh. 044 7328159 

 
Sosiaaliasiamies 
Jari Mäkinen 
puh. 044-707 9132    
jari.makinen@satshp.fi  
Käynti- ja postiosoite: Ravanintie 359, 28450 Vanha-Ulvila 
 
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: 

• Neuvoa, jos sinulla on kysyttävää sosiaalihuollon asiakaslaista 
• Auttaa sinua, jos haluat tehdä muistutuksen. Voit tehdä muistutuksen, jos koet, että 

olet saanut huonoa kohtelua sosiaalipalvelun yhteydessä. Muistutus tehdään 
sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon viranhaltijalle. 

 
 
Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta: 
 
Neuvontanumero 029 553 6901 klo 9-15 
 
Valtakunnallisen kuluttajaneuvonnan tehtävänä on: 

• Avustaa ja sovitella kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa 
• Antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, muun 

muassa virheen hyvityksistä, sopimuksista ja maksamisesta 
• Asuntoasiat: neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa 

 
 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 
 

6.1 Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta 
 

Asiakas- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan toiveet ja tarpeet sekä tavoitteet, jotka 
määrittävät toimintaa. Tarpeiden ja toiveiden sekä tavoitteiden toteutumista seurataan 
kirjaamalla tietoja Pegasos –tietojärjestelmään päivittäin ja keskustelemalla asiakkaiden ja 
heidän omaisten kanssa. Lähiesimies seuraa toimintaa lukemalla potilastietojärjestelmän 
kirjauksia ja osallistumalla hoitotyöhön. Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja 
sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen otetaan huomioon Sinisiiven 
jokapäiväisessä toiminnassa. Ohjaus- ja hoitotyössä toteutetaan toimintakykyä tukevaa ja 
ylläpitävää työotetta. Asukkaat osallistuvat omien voimavarojensa mukaan päivittäisiin 
toimintoihin pukeutumisessa, ruokailussa ja peseytymisessä.  

mailto:sanna.vaha-vahe@sakyla.fi
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Asumisyksikkö Sinisiivessä on tarjolla monenlaista mielekästä tekemistä esimerkiksi 
ohjattuja musiikki hetkiä, leivontaa, karaokea ja pelejä. Lisäksi asukkaille tarjotaan erilaisia 
tapahtumia vuoden aikojen mukaan.  

 

6.2 Ravitsemus 
 

Asumisyksikkö Sinisiiven ruuista vastaa pääsääntöisesti Säkylän kunnan ruokapalvelu. 
Lounas ja päivällinen toimitetaan Sinisinisiipeen Säkylän terveyskeskuksesta. Sinisiiven 
asukkaille tarjotaan aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen ja iltapala. Asukkaiden 
ravitsemustilaa seurataan säännöllisillä painonseurannoilla. Jokaisessa asunnossa on oma 
jääkaappi, jossa asukkaat voivat säilyttää omia ruokia/välipaloja. 

 

6.3 Hygieniakäytännöt 
 

Asiakkaan henkilökohtaisesta hygienian toteuttamisesta huolehditaan päivittäin yhdessä asukkaan 
ja hoitohenkilökunnan kanssa. 
 
Käsihygieniasta huolehditaan ohjaamalla asiakkaita käsien pesuun ja autetaan tarvittaessa. 
Desinfioivaa käsihuuhdetta on aina saatavilla. Tarvittaessa henkilökunta käyttää käsineitä. Tilojen 
puhtaudesta pidetään huolta. Koko henkilökunta ohjaa/valvoo yksikön hygieniatasoa. Epidemia 
aikoina valvotaan tehostetusti hygieniakäytäntöjä. 
 
Säkylän talot Oy vastaa käytävien, hissin, invavessan ja yleisten pesutilojen siivouksesta 
viikoittain.  
 

6.4 Terveyden- ja sairaanhoito 
 

Sinisiivessä seurataan asiakkaiden terveydentilaa ja toimintaa yhdessä työ- ja 
päivätoiminnan henkilöstön sekä asukkaiden omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa 
terveyden edistämiseksi. Yksikössä noudatetaan toimintakykyä ylläpitävää hoitotyötä. 
Hoitohenkilökunta seuraa ja havainnoi asukkaiden vointia ja lääkityksen vaikutuksia 
päivittäin. Elintoimintoja seurataan erilaisin kontrollein esim. painon, verenpaineen ja 
verensokerin seuranta. Vuosittain tai tarvittaessa asiakkaat käyvät terveystarkastuksessa 
Säkylän terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolla. 
 
Asumisyksikkö Sinisiiven asukkaat saavat lääkäripalvelut Säkylän terveyskeskuksesta tai 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta. Aika varataan kiireettömissä tapauksissa Säkylän 
terveyskeskuksesta. Asiakas voi myös valita lääkäripalvelunsa yksityiseltä sektorilta. 
Säkylän terveyskeskuksesta tai yksityisiltä palveluntuottajilta hankitaan myös 
erityispalveluja kuten geriatrin, muistihoitajan, jalkahoitajan, fysioterapeutin ja 
terveydenhoitajan palvelut. Asukkaat saavat suun terveydenhuollon Säkylän kunnan suun 
terveydenhuollosta, ellei asukas halua itse käyttää yksityisiä hammaslääkäripalveluja.  
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Säkylän kotisairaala toimii hyvänä tukena ja sieltä saadaan tarvittaessa nopeasti apua. 
Omaohjaaja ja vastaava sairaanhoitaja huolehtivat, että asiakkaalta otetaan 
perusverikokeet vähintään vuosittain ja noudatetaan hänelle laadittua hoitosuunnitelmaa 
sekä lääkeohjeita.  
 
Kiireellisissä sairaanhoitoa vaativissa tapaukissa otetaan yhteyttä 112. Tapauksesta 
ilmoitetaan välittömästi asiakkaan läheisille. Tarvittaessa Sinisiiven henkilökunnasta yksi 
lähtee asiakkaan mukaan lääkäriin. Ei kiireellisissä asioissa, olemme yhteydessä Säkylän 
terveyskeskuksen.   
 

6.5 Lääkehoito 
 

Asumisyksikkö Sinisiipeen on laadittu oma lääkehoidon suunnitelma, jota päivitetään 
vuosittain tai tarvittaessa ja käytäntöjen muuttuessa aina yhdessä koko henkilöstön kanssa 
tiedonkulun varmistamiseksi. Lääkehoidosta vastaa lääkehoidon koulutuksen saaneet 
työntekijät. Lääkäri vastaa lääkehoidon kokonaisuudesta. Esimies ja yksikön vastaava 
sairaanhoitaja vastaavat henkilökunnan riittävästä lääkehoidon osaamisesta, 
lupakäytännöistä sekä yksikön lääkehuollon toimivuudesta ja turvallisuudesta. Jokainen 
lääkehoitoon osallistuva vastaa omasta toiminnastaan. Sinisiiven lääkehoidosta vastaa 
vastaava sairaanhoitaja on Jenni Kossila. 

Kaikki lääkehoitoon osallistuvat ohjaajat suorittavat Lääkehoidon osaaminen verkossa -
koulutuksen (LOVe). Kaikki lääkehoidon osaamisen varmistamisen vaiheet merkitään Loki- 
kirjaan, jonka ylilääkäri allekirjoittaa. Lääkehoidon osaaminen päivitetään viiden (5) vuoden 
välein. Yksikön esimies ja vastaava sairaanhoitaja huolehtivat siitä, että kaikki ohjaajat 
osallistuvat Love – koulutukseen.  
 

6.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 

Sinisiiven asukkaat saattavat tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti. Jotta 
palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan 
vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on 
tiedonkulku eri toimijoiden välillä. Yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen 
kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä mm. verkostopalavereissa, puhelimitse ja hoitoneuvotteluissa. 

 
Yhteistyötä tehdään asiakkaan asioissa sekä toiminnan sisällöstä ja työstä nousevissa 
asioissa ja tilanteissa, jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva 
ja hänen tarpeitaan vastaava. Tiedonkulku yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan 
toimintaohjeilla, yhteisillä kokouksilla ja- tai koulutuksilla sekä suorilla kontakteilla.  
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7 ASIAKASTURVALLISUUS 
 
Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri 
viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. Sinisiiven palo- ja 
pelastussuunnitelma sekä poistumisturvallisuussuunnitelma ovat laadittu yhteistyössä 
paloviranomaisen kanssa ja ne pidetään ajan tasalla. Koko henkilökunta on käynyt 
ensiapukoulutuksen. 
 
 

7.1 Henkilöstö 
 

Terveydenhuollon ammattien harjoittamisen vaatimukset on säädetty terveydenhuollon 
ammatti-henkilöistä annetussa laissa (559/1994). Terveydenhuollon ammateissa 
toimiminen edellyttää koulutuksen ja Valviran laillistuksen tai rekisteröinnin lisäksi riittäviä 
ammattitaito ja -tietoja, sekä sitä, että henkilö kykenee terveydentilansa ja toimintakykynsä 
puolesta toimimaan ammatissaan. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun 
tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Henkilöstöjohtamisella varmistetaan 
turvallisen toiminnan edellyttämä henkilöstömäärä ja henkilöstörakenne. 

 

Sinisiiven hoitohenkilöstön määrä ja rakenne:  

vammaispalvelupäällikkö/yksikön esimies 1 (ei lasketa hoitovahvuuteen)  

vastaava sairaanhoitaja    1 

kehitysvammaisten ohjaaja  9 

oppisopimusopiskelija                            1 

 

Henkilökunnan jakautuminen työvuoroihin: aamuvuoroissa 2, iltavuoroissa 3 ja yövuorossa 
1.   

Henkilökunta työskentelee kolmessa työvuorossa. Sijaisia käytetään tarpeen mukaan, jotta 
asumisyksikössä on tarvittava henkilöstö, huomioiden asumisharjoitteluasunnon käyttö ja 
asukkaiden hoidon vaativuus. 

 

7.2 Toimitilat  
 

Sinisiiven asumisyksikössä on tilaa 11:lle asukkaalle ja 1:lle asumisharjoittelu-
/intervalliasukkaalle. Yksikön toimitilat sijaitsevat kahdessa tasossa. Asumisyksikössä on 
kullekin asukkaalle oma noin 28-40m2 huone. Omat asunnot ovat asukkaan yksityisaluetta, 
jota kunnioitetaan henkilön kotina. Asunnoistamme pääsee mahdollisimman itsenäisesti 
yhteistiloihin ja ympäristöön. Asunnot sisustetaan asukkaan omilla kalusteilla, mutta 
tarvittaessa avustamme kalustuksen hankkimisessa. Asukkaat ovat vuokrasuhteessa 
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Säkylän talot Koy:n ja heidän huoneitaan ei käytetä muuhun tarkoitukseen ilman asukkaan 
erillistä lupaa. Asumisyksikössä ei ole vierailuaikoja. Sukulaiset ja ystävät voivat 
halutessaan yöpyä asukkaan luona. 

Yhteisenä tilan Sinisiivessä on käytössä kaksi asukastupaa ja tv-huone, sauna ja suihkutila, 
invavessa ns. pyykkitupa, 2 lämmintä varastoa, 2 kylmää varastoa. Työntekijöiden käytössä 
on miehille ja naisille oma sosiaalitila, lääkehuone ja toimisto. Yksikkö kalustaa ja sisustaa 
asiakkaiden yhteisessä käytössä olevat tilat. Asumisyksikössä käy kerran viikossa 
taloyhtiön siistiä, joka huolehtii yleisten käytävien, invavessan, saunan ja pesutilan 
siisteydestä. Ohjaajat hoitavat yleistentilojen siistimisen sekä avustavat asukkaita asuntojen 
siistimissä yksilöllisen tarpeen mukaan. Pyykkihuollosta huolehtii henkilökunta tai asukas 
itse ohjaajien avustamana. Palvelukodin jätehuolto toimii jätehuolto ja kierrätysohjeistuksen 
mukaisesti.  
 

7.3 Teknologiset ratkaisut 
 

Asukkailla on mahdollisuus käyttää Vivago- asiakashälytysjärjestelmää, jonka avulla saa 
yhteyden asunnosta ohjaajien puhelimeen. Vivago -kellon avulla asukkaan aktiivisuutta 
voidaan seurata hänen ollessa omassa asunnossa.  

Asumisyksikön puhelin on aina ohjaajan mukana. Ulko-ovet ovat sähkölukittuja ja yksikössä 
on sprinklerijärjestelmä. Sinisiivessä on myös paloilmaisinjärjestelmä, joka testataan 
kuukausittain. Asumisyksikön ovet ovat ulkopuolisilta suljettu mutta asukkaat pääsevät 
kulkemaan ovista sähköisellä avaimella, mikäli heillä ei ole voimassa olevaa rajoitetun 
liikkumisen päätöstä. Kaikkien parvekkeiden ovet saadaan lukittua magneettilukoilla 
työntekijöiden toimesta. Myös asuntojen vesien katkaisu onnistuu kauko-ohjattuna. 
Ulkoportilla on kameralla varustettu ovikello. 

 

7.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 

Jokaisen asukkaan kohdalla kartoitetaan apuvälinetarve yhteistyössä asukkaan ja hänen 
läheisten kanssa. Tarvittaessa fysioterapeutti opastaa asukasta ja henkilökuntaa 
apuvälineen käytössä.  Henkilökunnan velvollisuus on seurata apuvälineiden kuntoa ja 
tarvittaessa ilmoittaa huolto- ja korjaustarpeista.  

 

 

8 ASIAKAS – JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY 
 

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä 
henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko 
käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Asiakkaan suostumus ja 
tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja 
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asiakas- ja potilastietoja. Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista 
muodostuu henkilörekisteri tai –rekistereitä (henkilötietolaki 10§), tästä syystä myös velvoite 
informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. 
Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.  

Asumisyksikkö Sinisiivessä toimitaan valtakunnallisinten säädösten ja lakien sekä Säkylän 
kunnan omien ohjeistusten mukaisesti. Jokainen työntekijä on salassapitovelvollinen ja 
salassapitovelvollisuus säilyy myös ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeen. 
Asiakastiedot kirjataan potilastietojärjestelmä Pegasokseen. 

Henkilöstölle on annettu ohjeet tietosuojan noudattamiseen. Jokainen työtekijä sitoutuu 
noudattamaan näitä sääntöjä palvelusuhteen alkaessa ja saadessaan haltuun työssään 
tarvitsemiensa järjestelmien käyttäjätunnukset. 

Asumisyksikön työntekijöillä on vastuu kirjata asiakkaan tietoihin tehdyt hoitotoimenpiteet ja 
asiakasta koskevat huomiot. Lähiesimies seuraa kirjauksia, vastaa kirjaamiskulttuurista ja 
sen kehittämisestä. Vammaispalvelupäällikkö valvoo henkilöstön asianmukaista asiakas- ja 
potilastietojen käsittelyä satunnaistarkastuksien avulla.  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

Asumisyksikkö Sinisiiven tavoitteena on suunnitella asiakkaiden hoitoa ja huolenpitoa 
entistä yksilökohtaisemmin ja vahvistaa asiakkaiden osallistamista mahdollisuuksien 
mukaan päivittäisiin toimiin. Myös asukkaiden erityistarpeiden selkiyttäminen ja kirjallisten 
ohjeiden laatiminen perustoimista on tavoitteena. Tiedonkulkua pyritään parantamaan 
entisestään sekä avointa keskustelua. 

Tavoitteena on korkea asiakastyytyväisyys ja hyvinvoiva työyhteisö. 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 
 

Sinisiiven omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan ja vuosittain 
omavalvontasuunnitelma hyväksytetään perusturvajohtajalla. 

 

Säkylässä x.x.2019 

____________________________  __________________________ 

Johanna Ahokas   Sanna Vähä-Vahe 
Perusturvajohtaja    Vammaispalvelupäällikkö 
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Liite: Yksilöllisen tuen laatukriteerit 

YKSILÖLLISEN TUEN LAATUKRITEERIT 
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on laatinut yksilöllisen tuen laatukriteerit erityisesti 
asumista tukeville palveluille. Laatukriteereiden lähtökohta on, että palveluiden tulee vastata 
henkilön yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on, että järjestetty tuki ja palvelut mahdollistavat 
vammaiselle henkilölle oman näköisen elämän. 

Tuen voi sanoa olevan laadukasta, jos 

• se on yksilöllistä 
• se tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden päättää omista asioistaan ja saada siihen tukea 
• asiakasta kohdellaan kunnioittavasti 
• palvelut ovat riittäviä ja lainmukaisia 
• palvelut turvaavat ihmisoikeudet sekä mahdollisuuden olla mukana lähiyhteisön ja 

yhteiskunnan toiminnassa. 

Yksilöllisyys 

Palveluiden tulee vastata kehitysvammaisen henkilön yksilöllisiä tarpeita. Käytännössä tämä 
edellyttää, että kehitysvammainen henkilö on mukana omien palvelujensa suunnittelussa ja hänen 
asioitaan koskevassa päätöksenteossa ja että hänellä on mahdollisuus valita erilaisista 
vaihtoehdoista. 

Avun ja tuen tarpeen arviointi ja palvelusuunnittelu tehdään yhdessä henkilön ja hänen läheistensä 
kanssa. 

Edustajaa käytetään silloin, kun henkilö ei pysty edes tuetusti osallistumaan avun ja tuen tarpeen ja 
palvelujen suunnitteluun. 

Palveluiden tulee tukea henkilölle tärkeiden asioiden toteutumista. Hänen elämäntyylinsä ja -
tapansa otetaan huomioon. Päivittäiset toimet muodostuvat asukkaan omista elämäntapavalinnoista 
eivätkä esimerkiksi henkilökunnan työvuorojen määrääminä. 

Hengissä pysyminen ja toiminta kodin sisällä eivät ole riittävää palvelua. 

Yksilöllisen tuen tulee turvata, että 

 henkilö pääsee ulos päivittäin niin halutessaan 
 saa tarvittavan avun henkilökohtaisiin asiointeihinsa 
 saa tarvittavan avun vapaa-ajan toimintaan kodin ulkopuolella 
 saa tarvittavan avun kanssakäymiseen hänelle tärkeiden ihmisten kanssa 
 saa tarvittavan avun yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisessa. 

Palvelujen sisällöt kuvataan palvelujen käyttäjälle ymmärrettävässä muodossa, esimerkiksi 
selkokielellä. Asiakas tietää, miten palveluista voi antaa palautetta ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin. 
Palvelujen laatua arvioidaan vuosittain. Uuteen asuntoon muuttajalla on oikeus 
muuttovalmennukseen ennen muuttoa ja sen jälkeen. 

Päätöksenteko 

Laadukkaisiin palveluihin kuuluu, että kehitysvammaisella henkilöllä on mahdollisuus osallistua 
omien palvelujensa suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tähän hän tarvitsee tukea. Puhutaankin 
ns. tuetusta päätöksenteosta. 

https://verneri.net/yleis/tuettu-paatoksenteko
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Osallistuminen päätöksentekoon edellyttää, että kehitysvammainen henkilö saa tietoa eri 
palveluista, niiden sisällöstä ja tavoitteista itselleen ymmärrettävällä tavalla (selkokielellä, 
kuvakommunikaatiolla, tulkkipalveluna jne.). 

Kehitysvammaisella henkilöllä on mahdollisuus tehdä valintoja eri vaihtoehdoista. Tietoa valintojen 
seurauksista ja mahdollisista riskeistä on tarjolla. Tukenaan päätöksenteossa hän voi käyttää 
läheisiään, puolueetonta tukihenkilöä tai edustajaa. 

Kunnioittava kohtelu 

Kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa kaikissa tilanteissa. 
Kehitysvammaista henkilöä on kuunneltava ja hänelle on annettava tietoa häntä itseään koskevissa 
asioissa. Yksityisyys on turvattava. Terveydentilan ja turvallisuuden ylläpitämiseen tarjotaan apua. 

Mikäli henkilökunta joutuu rajoittamaan henkilön toimintaa, perustellaan ja raportoidaan toimenpiteet 
asianmukaisella tavalla. 

Palvelujen laatua arvioidaan henkilön hyvinvoinnin ja elämänlaadun näkökulmista. 

Lainmukaisuus 

Riittävien, henkilön omia valintoja kunnioittavien palveluiden tulee turvata se, että perustuslailla 
säädetyt perusoikeudet toteutuvat arjessa. 

 Oikeus valita oma asuinpaikkansa 
 Vapaa liikkuminen kotona ja lähiympäristössä 
 Yhdenvertainen kohtelu ja ihmisarvon kunnioitus 
 Turvallisuus, henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus 
 Turvattu toimeentulo 

Sosiaalihuollon asiakaslaki velvoittaa palveluntuottajia hyvään palveluun ja kohteluun. 

 Asiakas on osallisena palveluiden suunnittelussa ja hänen tarpeensa on kirjattu 
palvelusuunnitelmaan. Tarvittaessa kuullaan läheisiä. 

 Asiakkaan toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon ja hänen itsemääräämisoikeuttaan 
kunnioitetaan kaikissa tilanteissa. 

 Asiakkaan etu on ratkaiseva tekijä päätöksenteossa ja toiminnassa. 

Palvelujen tulee edistää kehitysvammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa 
yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palvelut ehkäisevät ja poistavat vammaisuudesta 
aiheutuvia haittoja ja esteitä. 

Palvelujen laatua turvaavat mm. perustuslaki (19§ ja 22§), vammaispalvelulaki (3§ ja 7§) 
sekä sosiaalihuollon asiakaslaki (1§). 

Ihmisoikeuksien turvaaminen 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus edellyttää, että 

 vammaista henkilöä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden kanssa ja hänen ihmisarvoaan 
kunnioitetaan (3 artikla) 

 vammaisella henkilöllä on oikeus valita, missä ja kenen kanssa hän asuu ja kuinka 
asumisjärjestelyt toteutetaan (19 artikla) 

 vammainen henkilö saa päättää omista asioistaan ja saa siihen tarvittaessa tukea (12 
artikla) 

 vammainen henkilö saa tarvitsemansa palvelut, joihin kuuluu myös henkilökohtainen apu 
(19 artikla) 

https://verneri.net/yleis/perustuslaki
https://verneri.net/yleis/vammaispalvelulaki
https://verneri.net/yleis/asiakaslaki
https://verneri.net/yleis/ykn-vammaissopimus
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 vammaisella henkilöllä on oikeus osallistua ja olla osallisena lähiyhteisössään ja 
yhteiskunnassa laajemminkin (19 artikla) 

 vammaisen henkilön henkilökohtainen koskemattomuus on turvattu (15-17 artiklat). 

Osallisuus 

Kehitysvammaisen henkilön saaman tuen ja palveluiden on tarjottava hänelle mahdollisuus 
osallistua ja toimia yhteisössään ja käyttää muiden kuntalaisten tavoin yleisiä palveluja. Hänen 
tulee voida asioida itse kaupassa, pankissa jne. ja saada siihen tukea ja apua. Hänen tulee voida 
käyttää yleisiä vapaa-aika- ja harrastuspalveluja sekä saada tarvitsemaansa tukea 
yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisessa. Hänen tulee voida tavata asuinyhteisönsä 
ulkopuolella olevia ystäviään ja läheisiään ja häntä tuetaan siinä. 

Yleisten tilojen ja palvelujen tulee olla esteettömiä ja saavutettavia. Erilliset asunnot ja 
ryhmäasunnot sijaitsevat lähellä yleisiä palveluja. On tarjolla riittävä määrä yksilöllisiä palveluja ja 
avustajia, jotka turvaavat yksilölliset mahdollisuudet osallistua. Yhteiskunnallisen osallistumisen ja 
sosiaalisen kanssakäymisen tukeminen on määritelty osaksi henkilökunnan työnkuvaa. 

Palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa mahdollistetaan ihmisen oikeus myös mielekkääseen 
työhön tai päivätoimintaan.  Lähde: www.verneri.net 
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