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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 
 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 0214295-0 
Kuntayhtymän nimi: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 
 
Sote -alueen nimi: Kanta-häme 
 
Toimintayksikön nimi 

 
Lukkarin ryhmäkoti, ohjattu asumisyksikkö 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

 
Rauhalantie 1F, 32100 Ypäjä 
Lukkarin ryhmäkoti puh: 03 4191 6115 , 050-322 1425 
lukkari.ypaja@fshky.fi 
  

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

 
Lukkarin ryhmäkoti on kehitysvammaisille ohjattua asumista tarjoava asumisyksikkö. Ryhmäkodin oh-
jaajat tekevät myös tarvittaessa tuetun- ja itsenäisen asumisen käyntejä. 
Ryhmäkodissa on 10 asiakaspaikkaa.  
Toimintayksikön katuosoite 

Rauhalantie1F 
 

Postinumero 

32100 

 

Postitoimipaikka 

Ypäjä  
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Anniina Niku-Paavo 
Puhelin 

050 342 7663 

 

Sähköposti 

anniina.niku-paavo@fshky.fi 
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat. 

Siivous ja ruokapalvelut: Ypäjän kunnan puhtaus- ja ruokapalvelut 
Kiinteistöhuolto: Ypäjän kunta 
FSHKY Resurssitupa: lyhytaikaiset sijaisuudet 
Sarastia: lyhytaikaiset sijaisuudet  

Loimijoen kuntapalvelut oy: palkanmaksu 
Lindström: työasut 
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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 

 
Toiminta-ajatus 
 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä toiminta-ajatus on edistää asukkaiden hyvinvointia. Asukkai-
den hyvinvointia edistetään tuottamalla tai järjestämällä erilaisia sosiaalihuollon- ja terveydenhuollon 
perus- ja erikoispalveluita sekä ennalta ehkäisevää toimintaa ehkäisemään sosiaali- ja terveysongelmia.  
 
Kehitysvammaisten palvelut määritellään laissa kehitysvammaisten erityishuollosta. Erityishuollon tar-
koituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa, ominta-
keisessa toimeentulossa ja sopeutumisessa yhteiskuntaan. Lisäksi erityishuollon tavoitteena on turvata 
kehitysvammaiselle tarvittava hoito ja huolenpito. 
 
Lukkarin ryhmäkoti tuottaa aikuissosiaalityön palveluja Forssan seudun viiden kunnan asukkaille. Ryh-
mäkoti tarjoaa ohjattua asumispalvelua erityisryhmille sekä asumisen ohjausta itsenäisesti ja tuetusti 
kotona asuville kehitysvammaisille. Toimintaperiaatteena on mahdollistaa mahdollisimman itsenäinen, 
yksilöllinen, turvallinen ja oman näköinen asuminen ja vapaa-aika.  
 
  
Laki Kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519    (LIITE 1) 
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta 23.12.1977/988     (LIITE 1) 
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380 (LIITE 2) 

 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet perustuvat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän arvoi-
hin ja toimintaperiaatteisiin. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän arvot ovat: 
 

 Luottamus 
o Arvostamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta 
o Pidämme kiinni lupauksistamme 
o Arvostamme omaa ja työkavereiden ammattitaitoa 

 Yhteistyö 
o Teemme työkavereidemme kanssa yhteistyötä, jotta asiakkaamme saavat aina heidän 

tarpeitaan parhaiten vastaavat palvelut 
o Olemme aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyökumppani 

 Rohkeus 
o Syöksymme rohkeasti kohti uusia haasteita 
o Haluamme muuttua ja kehittyä, jotta pysymme ajan hermolla 
o Uskallamme pitää kiinni tehdyistä päätöksistä 

 Ihmisläheisyys 
o Kaikki toimintamme perustuu asiakkaan tarpeen ymmärtämiseen 
o Hoidamme asiakkaita läheisesti ja henkilökohtaisesti 
o Tuotamme palvelut lähipalveluina 
o Teemme aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa 

 
Arvoihin liittyvät toimintaperiaatteet ovat: 

 Palveluissa kuntalaiset ovat tasavertaisia 

 Työn laatua kehitetään asiakaslähtöisesti ja sitä arvioidaan jatkuvasti 

 Toiminta vastaa väestön todellisia sosiaalisia ja terveydellisiä tarpeita 

 Organisaatiossa luodaan puitteet henkilöstön onnistumiselle 

 Henkilöstöpolitiikka on oikeudenmukaista 

 Vaitiolovelvollisuus on toiminnan kulmakivi 
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 Työyhteisön toiminta perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja aitoon yhteistyöhön 
 
Lukkarissa tärkeitä arvoja/ periaatteita ovat:  

- Yksilöllisyys: oikeus omiin päätöksiin, oikeus oman näköiseen elämään 
- sallivuus: lupa epäonnistua, lupa olla oma itsensä 
- tasa-arvoisuus: tasavertaisuus kotona – tasavertaisuus kodin ulkopuolella   

 
 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 
 

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä yhtymäkokous on 3.12.2014 hyväksynyt kuntayhtymän 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet:  
 
http://toiminta.fstky.fi/Tiedostot/Sääntökansio/17%20SISÄISEN%20VALVONNAN%20JA%20RISKIENHALLINNAN%20PERUS
TEET%204.12.2014%20alkaen.doc  (LIITE 3) 

 
Yhtymäjohtaja, palvelualueiden johtajat sekä muut johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Riskienhallintaa koordinoi kun-
tayhtymän johtoryhmä, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Johto-
ryhmä raportoi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta yhtymähalli-
tukselle. Käytännön vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta on palvelualueilla ja 
yhtymähallinnossa, eli siellä missä riskit ensisijaisesti syntyvät. Sisäisestä valvonnasta vastaavat näin 
ollen kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Henkilöstö sitoutuu toimimaan tavoitteiden ja annettujen sääntöjen 
mukaisesti, kehittämään toimintatapoja sekä ylläpitämään ja jatkuvasti kehittämään ammatillista osaa-
mistaan. 

Kuntayhtymän riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat  

- strategiset riskit, 
- taloudelliset riskit ja 
- toiminnalliset riskit sekä  
- vahinkoriskit.  

Laadittu on sisäisen valvonnan suunnitelma:  

 
http://toiminta.fstky.fi/Tiedostot/S%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6kansio/17%20Sis%C3%A4isen%20valvonnan%20ja%20riskien
hallinnan%20suunnitelma%202020.pdf  (LIITE 4) 
 

Toiminnalliset ja vahinkoriskit: läheltä piti – tapahtuma, haittatapahtuma, vaaratapahtuma ilmoitetaan 
järjestelmässä HaiPro. Ohjeet ja tapahtumien nimikkeet liitteenä. 
 
http://www.haipro.fi/ohjeet/Millaisia_tapahtumia_ilmoitetaan_30122009.pdf (LIITE 5) 

 
 
 

 
Riskinhallinnan järjestelmät, menettelytavat ja työnjako 
 

Henkilökunnan työskentelyn tavoitteena on turvallisuus sekä oman itsensä että asiakkaiden kohdalla. 
Tavoitteena on tunnistaa riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet ennakoivasti ja näin estää niiden syn-
tyminen. Tunnistettuja riskejä käsitellään omassa työryhmässä, sekä tiedotetaan asiasta työsuojelupääl-
likölle. Työntekijällä on velvollisuus tuoda esille riski- ja vaaratilanteet.  
 
Vammaispalvelujen vastuualueen toiminnalliset riskit on määritelty GRANITE- riskienhallintaohjelmassa. 
Uhka- ja vaaratilanteista tehdään työturvallisuusilmoitus HaiPro -järjestelmän kautta. Tieto tapahtumasta 
menee esimiehen lisäksi työsuojelupäällikölle.  

http://www.haipro.fi/ohjeet/Millaisia_tapahtumia_ilmoitetaan_30122009.pdf
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Työntekijälle sattuneiden ”läheltä piti” -tilanteiden käsittelyssä käytetään tarvittaessa työterveyshuollon 
sekä työsuojeluvaltuutetun/-päällikön palveluja apuna. Turvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta huolehdi-
taan sovituin määräajoin. Työsuojelun toimintaohjelma on kaikkien saatavilla Intranetistä (POLKU: Fors-
san Seudun hyvinvointikuntayhtymä, intranet > henkilöstöasiat > työsuojelu> työsuojelun toimintaohjel-
ma 2018-2021), sekä Lukkarin toimistosta, osoitteesta : Rauhalantie 1 F, 32100 Ypäjä 
 
Menettelyohje henkilökunnalle vaaratilanteiden välttämiseksi ja tunnistamiseksi: 

 Tutustu asiakkaan tietoihin (palvelu- ja ohjaussuunnitelma) 

 Tutustu pelastussuunnitelmaan 

 Tutustu yksikön lääkehoitosuunnitelmaan ja ensiapuvälineisiin 

 Lue perehdytyskansio 

 Tutustu ergonomiakansioon 

 Jokaisella työntekijällä on vastuu huolehtia omasta osaamisestaan työnkuvassa määriteltyjen 
tehtävien suorittamiseksi 

 
Liitteet: 
Työsuojelun toimintaohje 2018-2021   
http://toiminta.fstky.fi/Henkilstasiat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FHenkilstasiat%2FTy%C3%B6s
uojelu&FolderCTID=0x012000CAF024BC851CC64C8778CF02A158980E&View={2C60BBB2-0B3A-
4DFA-A8A7-A488E32387D3}  (LIITE 6) 
GRANITE-toiminnalliset riskit vammaispalveluissa      (LIITE 7) 
 

 
 

 
Riskien tunnistaminen 

 
Henkilökunnan työskentelyn tavoitteena on turvallisuus sekä oman itsensä että asiakkaiden kohdalla. 
Tavoitteena on tunnistaa riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet ennakoivasti ja näin estää niiden 
syntyminen. Tunnistettuja riskejä ja läheltä-piti tilanteita käsitellään omassa työryhmässä, esimiehen 
kanssa sekä tiedotetaan asiasta työsuojelupäällikölle. Työntekijällä on velvollisuus tuoda esille riski- ja 
vaaratilanteet. Esille tulleiden asioiden käsittely ja mahdolliset jatkotoimenpiteet riippuvat asioiden luon-
teesta. 
 
Turvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta huolehditaan vuosittain tai muun sovitun määräajan puitteissa.  
 

 
Riskien järjestelmät 
 

Käytössä on kaksi järjestelmää: toiminnallisten riskien ilmoittamiseksi HaiPro ja yleinen riskiarvio järjes-
telmä Granite, missä palvelualueiden yksiköt arvioivat kerran vuodessa tilannetta. Tulos on talousarvion 
liitteenä ja otetaan huomioon budjettineuvotteluissa. 
 
Läheltä piti tilanteista, uhka- ja vaaratilanteista sekä haittatapahtumista täytetään sähköinen HaiPro- 
ilmoitus, joka menee tiedoksi lähiesimiehelle, sekä työsuojelupäällikölle. Ilmoitukset käsitellään esimie-
hen kanssa tiimipalavereissa.  
 
Työntekijälle sattuneiden läheltä piti - tilanteiden käsittelyssä käytetään tarvittaessa työterveyshuollon 
sekä työsuojeluvaltuutetun/-päällikön palveluja apuna. Erityistä huomiota kiinnitetään riskien ennaltaeh-
käisyyn konkreettisin toimenpitein, kuten ohjauksella ja neuvonnalla, apuvälineitä hyödyntämällä sekä 
valvonnalla.  Henkilöstön koulutuksesta huolehditaan vuosittain tai muun sovitun määräajan puitteissa. 
Työsuojelun toimintaohjelma on kaikkien saatavilla yhteisesti sovitussa paikassa. 
 
Asiakkaalle tapahtuneet haittatapahtumat, kuten lääkepoikkeamat käsitellään niin ikään HaiPro – oh-

http://toiminta.fstky.fi/Henkilstasiat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FHenkilstasiat%2FTy%C3%B6suojelu&FolderCTID=0x012000CAF024BC851CC64C8778CF02A158980E&View=%7b2C60BBB2-0B3A-4DFA-A8A7-A488E32387D3%7d
http://toiminta.fstky.fi/Henkilstasiat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FHenkilstasiat%2FTy%C3%B6suojelu&FolderCTID=0x012000CAF024BC851CC64C8778CF02A158980E&View=%7b2C60BBB2-0B3A-4DFA-A8A7-A488E32387D3%7d
http://toiminta.fstky.fi/Henkilstasiat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FHenkilstasiat%2FTy%C3%B6suojelu&FolderCTID=0x012000CAF024BC851CC64C8778CF02A158980E&View=%7b2C60BBB2-0B3A-4DFA-A8A7-A488E32387D3%7d
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jelmalla sekä kirjataan Lifecare- potilastietojärjestelmään. HaiPro – ohjelman avulla tehdään jatkosuun-
nitelma tapahtuman käsittelemiseksi. Haittatapahtumat käsitellään säännöllisesti henkilöstön kanssa. 
Haittatapahtuma käsitellään lisäksi myös aina asiakkaan ja tarvittaessa läheisten kanssa. 
 
 
 

 
Korjaavat toimenpiteet 
 
Läheltä piti tilanteista, uhka- ja vaaratilanteista sekä haittatapahtumista keskustellaan tiimi-palavereissa, 
sekä esimiehen kanssa. Esille tulleiden tilanteiden syyt ja mahdollistavat tekijät selvitetään, jotta voi-
daan parantaa toimintatapoja turvallisemmiksi. Sovitaan yhteisistä toimenpiteistä jottei riskitilanne tois-
tuisi, kirjataan toimintaohjeet tilanteeseen. 
 

 
Muutoksista tiedottaminen 
 

Muutokset otetaan puheeksi työyksikössä, palvelualueella ja tarvittaessa ollaan yhteydessä muiden 
yhteistyötahojen kanssa. Tarvittaessa tarkastetaan ja täydennetään ohjeistuksia. 
 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
 

 
Omavalvonnan suunnitteluun osallistuu Lukkarin henkilökunta ja lähiesimies Anniina Niku-Paavo  
 
Anniina Niku-Paavo, 050 342 7663 
 
 

 
Omavalvontasuunnitelman seuranta 

 
Ohjaajat osallistuvat omavalvonnan toteutumiseen, sekä vastuualueidensa hoitamiseen jokapäiväises-
sä työssään. Lähes viikoittain pidetään henkilökunnan tiimi-palaveri ja kerran viikossa on asiakkaiden 
yhteisöpalaveri, joissa keskustellaan asiakkaiden toiveista, tavoitteista ja arjen sujuvuudesta. 
 
Suunnitelma käydään läpi kerran vuodessa tiimi-palaverissa ja tehdään tarvittaessa muutoksia 
 
Omavalvontasuunnitelma säilytetään ryhmäkodin eteisessä ilmoitustaululla, jossa se on kaikkien nähtä-
vissä sekä internet-sivuilla www.fshky.fi / vammaispalvelut 
 

 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
 

 
Palvelutarpeen arviointi 
 

Hoidon ja palvelun tarve arvioidaan sekä palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen 
omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma nä-
kemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena 
ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. 
Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosi-
aalinen ja kognitiivinen toimintakyky.  
 

http://www.fshky.fi/
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Palvelusuunnitelma tehdään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti tai tarpeen mukaan ai-
kaisemmin, jos asiakkaan tilanteessa tapahtuu muutoksia. Lähiomainen kutsutaan palvelusuunnitelma 
palaveriin, huomioiden kuitenkin asiakkaan toiveita. Palaverissa asiakas ja omainen saavat esittää mie-
lipiteensä, sekä mahdollisia toiveita jotka huomioidaan. 
 
Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan palvelusuunnitelmaa laadittaessa käyttäen apuna TOIMI- Psy-
kososiaalisen toimintakyvyn arviointiasteikkoa. 
 

 
Ohjaus / palvelusuunnitelma 

 
Palvelusuunnitelma palaverin kutsuu koolle palveluohjaaja. Palaveriin osallistuu eri ammattiryhmien 
edustajia tarpeen mukaan, sekä muuta tukiverkostoa. Omahoitaja yhdessä asiakkaan kanssa seuraa 
suunnitelman toteutumista. Tiimipalavereissa keskustellaan suunnitelmien toteutumista ja niiden toimi-
vuudesta, sekä mahdollisista muutoksista. Lifecareen laaditaan arjen toimintoja tukeva hoitosuunnitel-
ma, jota päivitetään ja arvioidaan jatkuvasti. 
 
Kaikki ohjaajat tutustuvat suunnitelmiin ja toimivat sen mukaisesti.  
 

 
Asiakkaan kohtelu 

 
Lukkarin henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tu-
kea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Palvelusuunnitelmaa ja palve-
lutarpeen arviointia tehtäessä asiakkaan oma toive/tahto palvelujen järjestämistavasta kirjataan ylös. 
Asiakasta kohdellaan hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen sosiaalihuol-
lon asiakaslain periaatteiden mukaisesti. Mikäli asiakkaan kohtelussa havaitaan puutteita, käydään se-
kä työntekijän että asiakkaan kanssa keskustelu tapahtuneesta ja ohjataan työntekijää muuttamaan 
toimintatapaansa. Vakavissa tai toistuvissa rikkomuksissa puututaan tilanteeseen työnjohdollisin toimin 
mm. varoitusmenettelyin. Asiakasta ohjataan tarvittaessa muistutuksen ja kantelun tekemisestä 
 
 

 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja 
toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina 
oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan 
silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoi-
keutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on 
toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioit-
taen.  
 

Lukkarin ryhmäkoti on ohjatun asumisen yksikkö, joten rajoitustoimenpiteitä ei käytetä. Ryhmäkodissa 
on sovittuna yhteiset pelisäännöt, joilla pyritään turvaamaan arjen sujuvuus, viihtyvyys, sekä turvallisuus 
kaikille. Haastavat tilanteet pyritään ratkaisemaan keskustelemalla ja yhteisymmärryksessä asiakkaan 
kanssa. Tarvittaessa asiakas voidaan kuitenkin ohjata sanallisesti omaan huoneeseen rauhoittumaan. 
Huoneen ovea ei suljeta eikä poistumista estetä. Tilanteet kirjataan aina Lifecare- potilastietojärjestel-
mään.  Pyörätuolissa voidaan käyttää turvavöitä ja sängyn laita voidaan nostaa turvallisuuden takaami-
seksi, kun asiakas pystyy itse ilmaisemaan suostumuksensa asiaan ja kykenee tekemään hoitoaan ja 
huolenpitoaan koskevia ratkaisuja. 
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Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 

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 hä-
nen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävä-
nä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palve-
lujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hoitosuunnitelmassa kaikilla asiakkailla on osio asiakkaan it-
semääräämisoikeuden vahvistamisesta ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta. 
Asiakkaan itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja päätöksentekoa tuetaan eri keinoin. Käytännössä se 
tapahtuu kysymällä asiakkaan mielipiteitä, kertomalla vaihtoehtoja, antamalla tietoa, selittämällä syy-
seuraussuhteita ja antamalla mahdollisuus tehdä valintoja. Asiakkaat toimivat arjessa kukin omilla ta-
voillaan ja saavat apua tarvitsemansa mukaisesti. Arjessa pyritään huomioimaan henkilökohtaiset miel-
tymykset ja tavat. Joillakin asiakkailla on myös henkilökohtainen avustaja. 
 
 

 
Palautteen kerääminen 
 
Asiakaspalautetta kerätään monella tavalla:  

 FSHKY kotisivulla on asiakaspalautteelle oma lomake http://www.fshky.fi/palaute/  

 palautelaatikot ja lomakkeet jokaisessa yksikössä 

 asiakaskyselyt              (LIITE 8) uusi lomake suunnitteilla 

 asiakasraadit, asiakkailla mahdollisuus hakeutua asiakasraadin jäseneksi 

 suullisen palaute mahdollisuus aina, palaute kirjataan asiakastieto- ja asiakaspalautejärjestel-
mään.   

 

Lukkarin ryhmäkodissa on kerran viikossa asukaskokous, jossa asiakkailta saadaan palautetta, kehit-
tämisehdotuksia ja toiveita. 
 
Asiakaspalautteen vastaanottaja :Anniina Niku-Paavo 

 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 

Joka toinen viikko annetaan tiedoksi kuntayhtymä johtoryhmälle kahden johtoryhmän välillä annetut 
palautteet. Asiakaspalautteista tehdään analyysi, yhteenveto ja ehdotukset toiminnan kehittämiseksi 
vuosittain. Korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään asia luonteesta johtuvasti heti tai käynnistetään pidempi-
aikaisen ja resurssivaativampi kehittämisprojekti. 
 
Työyhteisössä saatuun palautteeseen pyritään reagoimaan heti ja asia käsitellään yhteisesti raportilla 
ja/tai työyhteisöpalaverissa. 
 

 
Asiakkaan oikeusturva 

 
Muistutuksen vastaanottaja:  
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, PL 42, 30101 Forssa 
 
Sosiaaliasiamies: 
Loippo Satu, gsm 050 599 6413, satu.loippo(at)pikassos.fi 
puh. ajat ma klo 12-15 ja ti-to klo 9-12 
 
Pikassos Oy, Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa 
Åkerlundinkatu 2 A, 33100 Tampere 

http://www.fshky.fi/palaute/
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www.pikassos.fi 
 
Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevissa asiois-
sa: esim. kohtelu, epäselvät päätökset, tiedontarve etuuksista. 
 
Kuluttajaneuvoja: 
Kuluttajaneuvonta on siirtynyt valtakunnalliseksi palveluksi, jota hoidetaan keskitetysti osoitteesta 
www.kuluttajaneuvonta.fi   
Puhelin: 029 505 3000 (vaihde) 
Postiosoite: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki 
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki 
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kkv.fi 
 
Kuluttajaneuvonnan tehtävät:  
Avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa, antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa 
kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista ja neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa. 
 
Muistutusten, kantelu- ja muiden valvontapäätösten käsittely ja huomioiminen toiminnan kehittämises-
sä: 
Muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset viedään yhtymähallituksen käsittelyyn. Välittömiä toi-
menpiteitä vaativien muistutusten osalta toimintaa pyritään korjaamaan viipymättä. Palautteet käsitel-
lään aikuissosiaalityön johtotiimissä keskeisten toimenpiteiden huomioimiseksi ja jalkauttamiseksi koko 
kuntayhtymän alueelle. Lisäksi korjattavia asioita käsitellään vammaispalveluissa. 
 
Muistutukset käsitellään viivästyksettömästi laissa vaaditulla tavalla ja ajalla. 
 
d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 

 
Muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset viedään yhtymähallituksen käsittelyyn. Välittömiä toi-
menpiteitä vaativien muistutusten osalta toimintaa pyritään korjaamaan viipymättä. Palautteet käsitel-
lään aikuissosiaalityön johtotiimissä keskeisten toimenpiteiden huomioimiseksi ja jalkauttamiseksi koko 
kuntayhtymän alueelle. Lisäksi korjattavia asioita käsitellään vammaispalveluissa. 
 
 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
 

 
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 
Palvelusuunnitelma- palaverissa kartoitetaan asiakkaan toiveet ja tarpeet kaikilla elämän osa-alueilla. 
Asiakkaan kanssa suunnitellaan miten asiakas saisi toteutettua mahdollisimman oman näköistä elämää. 
Toimintaa järjestetään asiakkaiden mieltymysten mukaan. Asiakkaita kannustetaan liikuntaan, harras-
tuksiin ja kodin ulkopuoliseen toimintaan.  
Omahoitaja käy asiakkaan kanssa keskusteluja, joissa kerrataan ja arvioidaan asetettuja tavoitteita sekä 
muokataan niitä tarpeen mukaan. Arjen tavoitteet kirjataan lifecareen ja niistä keskustellaan tiimi-
palavereissa.  Ohjaajat kannustavat asiakasta toteuttamaan suunnitelmiaan jokapäiväisessä työssä.  
 

 
Ravitsemus 
 

Ravitsemuksessa otetaan huomioon asiakkaiden henkilökohtaiset tarpeet ja mieltymykset. Suosituksien 
mukaiseen ruokavalioon kannustetaan huomioiden asiakkaiden erityistarpeet ja erityisruokavaliot. Ruo-
kailuvälit pyritään pitämään tasaisina. Painoja seurataan säännöllisesti 1xkk, jolloin asiakkaan kanssa 
arvioidaan ravitsemustilannetta. Tarvittaessa asiakas saa neuvontaa myös aikuisneuvolasta tai ravitse-
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musterapeutilta. 
 

 
Hygieniakäytännöt 
 

Kaikissa hyvinvointikuntayhtymä yksikössä noudetaan hyvinvointikuntayhtymä yhteisiä hygieniaohjeita. 
Ne löytyvät Intranetistä Yleiset kansiot -> Hoito-ohjelmat -> Hygieniaohjeet .  
Lukkarissa ohjaajat perehtyvät annettuihin ohjeistuksiin ja noudattavat niitä. Tarvittavia suojavarusteita 
on saatavilla mahdollisten epidemioiden varalle. 
 
Asiakkaita ohjeistetaan käsihygieniassa ja henkilökohtaisen hygienian hoidossa kunkin tarpeiden mu-
kaan. Asiakkaita ohjataan ja autetaan ja muistutellaan peseytymisessä, pyykkihuollossa sekä viikoittai-
sissa siivouksissa. Ruokailuihin tullessa asiakkaat pesevät kätensä tai laittavat käsidesinfiointiainetta. 
Ohjaajat ovat läsnä ruokailuissa ja keittiötöiden aikana tarpeen mukaan. Keittiöön tuloa vältetään sairas-
tuneena ja helposti tarttuvat taudit sairastetaan omassa huoneessa. 
 
Jokaisen ohjaajan perustyöhön kuuluu hygieniasta huolehtiminen. Työvuoron ajaksi otetaan sormukset 
ja roikkuvat korut pois. Kynnet tulee olla lyhyet eikä kynsilakkaa suositella. Tekokynnet ehdottomasti 
kielletty.  

 
Terveyden- ja sairaanhoito 
 

Asiakkaat kuuluvat yleisen terveydenhuollon piiriin. Asiakas käy tarvittaessa omalääkärin vastaanotolla 
joko yksin tai ohjaajan kanssa. Lääkäri määrää henkilökohtaiset tarvittavat laboratorio tutkimukset. Vuo-
sittaiset kontrollit, sekä säännöllisesti otettavat kokeet pyytää lukkarin ohjaaja. Laboratorio näytteet ote-
taan terveyskeskuksessa tai tarvittaessa laboratoriohoitaja tulee ottamaan näytteet Lukkariin. Omalääkä-
ri tekee tarvittaessa lähetteet jatkotutkimuksiin. Hammashoitolasta tulee kutsu tarkistukseen vuosittain. 
Erikoissairaanhoidon kontrollikäynnit tilataan Lukkarista. 
Perehdytyskansiosta löytyy ohjeet kuolemantapauksen varalle.  
 
Ohjaajat noudattavat lääkärin antamia ohjeita ja perehdyttävät uudet ohjaajat käytäntöihin ja ohjeistuk-
siin. Lukkarissa on ”terveyspäivä”  1x kk jolloin asiakkailta mitataan paino ja verenpaine. Terveydestä, 
liikunnasta ja ravinnosta keskustellaan mittausten yhteydessä. Tarvittavat verensokerimittaukset tehdään 
suunnitelmien mukaan. 
 
 
c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

 
Kaikki ohjaajat huolehtivat terveyteen liittyvästä ohjauksesta ja suunnitelmien noudattamisesta päivittäi-
sessä työssä.  
 

 
Lääkehoito 
 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä on laaditut yhteinen runko yksikkökohtaisen lääkehoito-
suunnitelman laatimiseksi ja sen periaatteita on noudettava. Lääkekaapista vastaa Niittyvillan sairaan-
hoitaja, joka kiertää kuukausittain eri asumisyksiköissä. Lukkariin on laadittu lääkehoidon suunnitelma 
ohjeistuksen mukaan. Seuraava päivitys vuoden 2021 keväällä. 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

 
Lääkehoitosuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, mutta vähintään 1x vuodessa ja tehdään tarvittavat 
päivitykset. Päivittämisen hoitaa nimetty vastuuhenkilö. Lukkarissa vastuuhenkilö on Kairi Korbelainen 
yhdessä Niittyvillan sairaanhoitaja Elina Koskelan kanssa. 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
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Kehitysvammahuollon sairaanhoitajan tehtävänä on varmistaa, että lääkehoitoon osallistuvalla henki-
löstöllä on tarvittava osaaminen, ja että olosuhteet ovat oikeanlaiset lääkehoidon toteuttamiseksi. 
 
Lähiesimiehen tehtävänä on oikeasta lääkehoidon toteutumisesta ja laadusta ohjaus- ja valvontavelvol-
lisuus. Esimies vastaa oikeasta työnjaosta. 

 
Lääkäri vastaa lääkkeen määräämisestä ja siten lääkehoidon kokonaisuudesta.  
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöt vastaavat lääkehoidon toteuttamisesta lääkärin määräysten mu-
kaisesti, sekä vaikutusten seuraamisesta. 
 
Lukkarissa on neljä ohjaajaa jotka osallistuvat lääkehoidon toteutukseen jokapäiväisessä työssä. Henki-
lökuntaan kuuluvilla on oltava voimassa oleva lääkkeenantokoulutus, jota päivitetään 5 vuoden välein 
LOVe-verkkokoulutuksella. Yhden ohjaajan vastuualueena on lääkekaapin ylläpito, sekä lääkesuunni-
telman päivittäminen yhdessä sairaanhoitajan kanssa. Viimekädessä lääkehoidosta yksikössä vastaa 
kehitysvammahuollon sairaanhoitaja. 
 
Yhteistyötä tehdään tarvittaessa kotisairaanhoitajan kanssa. 
 

 
Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

 
Palvelusuunnitelma palaveriin kutsutaan toimijoita eri palvelualueilta asiakkaan tarpeen mukaan,( Esim 
fysioterapeutti, lääkäri) ellei asiakas toisin toivo. Palvelusuunnitelma tallennetaan Lifecare-järjestelmään 
josta se on luettavissa.  
 
Muiden yhteistyötahojen kanssa on säännöllistä yhteydenpitoa ja tarpeen mukaan osallistutaan yhteis-
työpalavereihin.  
 
 

 
 
 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

 
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 

Kaikilla lukkarissa työskentelevillä on suoritettuna hygienia-passi. Ohjaajat suorittavat lääkehoidon 
osaaminen LOVe-verkkokoulutuksen, josta saa lääkehoidon lupatodistuksen joka on voimassa 5 vuotta.  
Säännöllisesti osallistutaan palo- ja pelastuskoulutuksiin sekä päivitetään ensiapuosaamista. Täyden-
nyskoulutusta on vähintään 3 päivää vuodessa. 
 
Ypäjän palvelukeskuksen pelastussuunnitelma  (LIITE 9) 

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

 

Lukkarissa on neljä vakituista hoitajaa, jotka työskentelevät asumisen ohjaaja nimikkeellä. Lähiesimie-
hen työajasta 20% ohjautuu Lukkariin. Kaikki työntekijät tekevät samoja työtehtäviä. 
Arkipäivinä aamuvuorossa työskentelee 1 ohjaaja, välivuorossa 1 ohjaaja ja iltavuorossa 1 ohjaaja, jotka 
hoitavat ryhmäkodin ja mahdolliset tuetun asumisen käynnit.  Lauantaisin aamuvuorossa on 1 ohjaajaa, 
välivuorossa 1 ohjaaja ja iltavuorossa on 1 ohjaaja. Syksystä 2020 lähtien myös sunnuntaina työskente-
lee aamu ja iltavuorolaisen lisäksi yksi ohjaaja välivuorossa. 9/2020-12/2020 50% sairaanhoitaja vastaa 
Lukkarin sairaanhoidollisista tehtävistä ja lääkehoidon toteutuksesta.  
 
Henkilöstömitoitusta seurataan tarkastelemalla asiakasmäärän suhdetta työntekijämäärään. AVI:n suosi-
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tus 0,4 työntekijää asiakasta kohden. Mitoitus  0,47 (9/2020).  
 
Palvelusuhdelistaus  (LIITE 10) 
 
 
 
 
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

 
Henkilöstövaje täytetään sijaisella. Sijainen tilataan sarastialta tai FSHKY:n resurssituvalta.  Lukkarissa 
työskennellään myös yksin, joten sijaisella tulee olla tarvittavat luvat ja koulutukset/ vuorojärjestelyillä 
järjestellään sijainen välivuoroon, jolloin ei tule yksintyöskentelyä. 
Henkilöstömitoituksen lähtökohta on asiakasturvallisuus. Tarvittaessa työtehtävät priorisoidaan hetkelli-
sesti, niin että asiakkaan perustarpeet saadaan kuitenkin hyvin toteutettua.  
 
 

 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
Vakinaiset tehtävät täytetään julkisen haun perusteella. Virkojen osalta hakuprosessi on aina julkinen. 
Rekrytointiprosessia hoitaa Sarastia. Henkilöstön rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota kelpoisuusehtojen 
täyttämiseen ja hakijoiden kokonaisvaikutelmaan. Työntekijöiden pätevyys varmistetaan tarkastamalla 
alkuperäiset työ- ja opintotodistukset sekä Terhikki- että Suosikki-järjestelmästä. 
 
Hallintosääntö sekä delegointisääntö ohjaavat rekrytointia. Vakinaiset työntekijät valitsee palvelualuejoh-
taja ja sijaiset vammaispalvelupäällikkö. 
 
FSHKY:n hallintosääntö https://www.fshky.fi/client/fshky/userfiles/02-hallintosaanto-130619-alkaen.pdf 
(LIITE 11) 
FSHKY:n yhtymähallituksen delegointisääntö https://www.fshky.fi/client/fshky/userfiles/02-a-
yhtymahallituksen-alaisten-viranhaltijoiden-ratkaisuvalta-delegointisaanto-1-2-2018-alkaen.pdf (LIITE 12) 
FSHKY:n henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset  
http://toiminta.fstky.fi/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTiedostot%2FS%C3%A4%C3%A
4nt%C3%B6kansio&FolderCTID=0x012000854FE58B1A3DC94982F7A83C5E88AF24008882FFE5A10
6E048ABC2B6FE39A7A40D&View={09540BE7-2769-4768-BC31-
693549AEBC8D}&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence  (LIITE 13) 
 

 
Henkilöstön perehdytys 

 

Toimintayksikön henkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan se-
kä omavalvonnan toteuttamiseen. Yksi vakituinen työntekijä ottaa vastuun uuden tai pitkään poissa ol-
leen työntekijän kokonaisvaltaisesta perehdyttämisestä. Perehdytyksen edetessä seurataan ”perehdy-
tyslistaa” johon kuitataan eri kohdat läpikäydyiksi.  
 
Opiskelijoiden perehdytyksestä vastaa ohjaava hoitaja. 
 
Lyhytaikaisen sijaisen perehdyttää vuorossa oleva hoitaja. Toimistosta löytyy avuksi myös lyhyt ”Lukka-
rin päivä pähkinänkuoressa” ohjeistus uuden sijaisen avuksi.  
 

 
Henkilöstön täydennyskoulutus 

 
Vuosittain laaditaan täydennyskoulutussuunnitelma. Täydennyskouluttautumista seurataan Populus-
järjestelmän avulla. Tavoitteena on täydennyskoulutuksen toteutuminen suosituksen (3 päi-
vää/vuodessa) mukaan. Työntekijöille mahdollistetaan osallistuminen koulutussuunnitelman mukaisesti. 

https://www.fshky.fi/client/fshky/userfiles/02-hallintosaanto-130619-alkaen.pdf
https://www.fshky.fi/client/fshky/userfiles/02-a-yhtymahallituksen-alaisten-viranhaltijoiden-ratkaisuvalta-delegointisaanto-1-2-2018-alkaen.pdf
https://www.fshky.fi/client/fshky/userfiles/02-a-yhtymahallituksen-alaisten-viranhaltijoiden-ratkaisuvalta-delegointisaanto-1-2-2018-alkaen.pdf


Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 
 

12 

Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kuntayhtymän omaa koulutustarjontaa.   
 
Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain ja niissä esille tulevia mm. koulutustarpeita hyödynnetään kou-
lutussuunnittelussa. 
 

 
Toimitilat 
 
Lukkari on palvelukeskuksen yhteydessä, yhdessä kerroksessa toimiva 10 vuokra-asunnon ryhmäkoti. 
Asunnoissa on oma vessa ja suihku. Kahdessa asunnossa on lisäksi oma keittiö ja ulko-ovi ja terassi. 
Asiakkaat hankkivat itselleen mieleisensä huonekalut omaan huoneeseen. Oma huone on vuokralaisella 
omassa henkilökohtaisessa käytössä ja asukkaalla on oveen avain.  
 
Oman asunnon lisäksi käytettävissä on yhteinen olohuone, keittiö, sauna, oleskelutila, valkoinen huone 
ja pesula. Yhteisissä tiloissa on ryhmäkodin kalusteet. Takapihalla on iso terassi ja etupihalla on oleske-
lualue, jotka ovat asukkaiden vapaassa käytössä.  
 
Asuntokohtaiset varastotilat sijaitsevat kellarikerroksessa. 
 

 
Siivous ja pyykkihuolto  

 
Asiakkaat hoitavat pääosin itse oman huoneensa siivouksen sekä omat pyykkinsä. Siistijä siivoaa huo-
neen, kun asiakas ei siihen itse kykene. Asiakashuoneiden vessat siivoaa siistijä kaksi kertaa viikossa. 
Lukkarissa on pesutupa joka on vapaassa käytössä. Ohjaajilta saa apua kukin tarpeidensa mukaan. 
Yhteishankintamaksulla korvataan siivouksessa ja pyykinpesussa käytettävät välineet ja aineet. Halutes-
saan asiakas voi käyttää myös omia tarvikkeita ja aineita. 
Ryhmäkodilla käy siistijä kaksi kertaa viikossa. 1 kertaa viikossa siivotaan sauna, kanslia, kokoushuone, 
pyykkihuoltotilat, keittiö ja olohuone. 2 kertaa viikossa yleisten tilojen lattiat, wc:t, ovet, ovenkahvat ja 
ovenpielet. Kerran vuodessa ikkunoiden pesu ja lattioiden koneellinen puhdistus tarvittaessa. Tarvittaes-
sa asiakashuoneiden siivous kerran viikossa. Valkoinen huone siivotaan 1 kerran viikossa. 

 
Teknologiset ratkaisut ja turvalaitteet 
 
Kameravalvonta ja ovihälyttimet             ( Kameravalvonnan rekisteriseloste työn alla ) 
 
Ryhmäkodissa on kahdella pääkäytävällä ja ulko-ovilla tallentava kameravalvonta. Kuva välittyy yläker-
taan hoiva-osaston kansliaan, josta yöhoitaja näkee jos käytävillä on liikehdintää.  
 
Ulko-ovilla on hälyttimet joista lähtee hälytys klo 22-06  välisenä aikana hoiva-osastolle, jotta yöllistä kul-
kua pystytään seuraamaan. Kaikkiin ulko-oviin on asennettu Dementia- valvonta järjestelmä. Ovista läh-
tee hälytys asiakkaan osastolle jos asiakas, jolla on turvaranneke, kulkee niistä. Lukkarissa hälyttimet 
ovat vain omassa huoneessa. 
 
Asiakkaiden turva- ja kutsulaitteet 

 
Jokaisessa asiakashuoneessa on camillo huonekoje sekä hoitajakutsupainike, jolla voi tarvittaessa hä-
lyttää apua huoneeseen. Ohjaajalla on jatkuvasti mukana puhelin, johon tulee mahdolliset hälytykset. 
Päivällä hälytys tulee lukkarin puhelimeen ja yö aikaan se ohjautuu hoiva-osastolle. Huoneeseen saa 
puheyhteyden. Jos hälytystä ei kuitata, siirtyy se toisen osaston puhelimeen. Hälytys kiertää kunnes se 
on kuitattu.  
Uudet työntekijät opastetaan laitteiden käyttöön. Rannekkeiden toimivuus testataan 1-2kk välein tehdyin 
koehälytyksin. 
Järjestelmät on asentanut ja sitä huoltaa Tunstall oy. Vikatilanteissa otetaan yhteys Tunstall oy:n järjes-
telmäasiantuntijaan tai huoltoon.  
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Kameravalvonnan yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely  (LIITE 14) 

 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

 
Asiakkailla on henkilökohtaisia apuvälineitä jotka on hankittu apuvälinelainaamosta tai itse ostettuja. 
Asiakasta ohjataan apuvälineen oikeanlaisessa käytössä ohjaajan tai kuntohoitajan toimesta. Osalla 
asiakkaista on fysioterapeutti joka opastaa apuvälineiden käytössä. 
Apuvälineitä puhdistetaan tarvittaessa ja puhdistuksen yhteydessä tarkistetaan toimivuus. Pienet huollot 
tekee talonmies. Kun apuvälineissä huomataan vikoja, lähetetään ne apuvälinelainaamoon korjattavaksi. 
Asiakkailla on henkilökohtaiset kuumemittarit ja verensokerimittarit. Ryhmäkodilla on digitaalinen sekä 
manuaalinen verenpainemittari. Palvelukeskukselta on lainassa 1 sähkösänky. Asiakkaiden ja ryhmäko-
din omistamista laitteista säilytetään käyttöohjeet jotka kootaan yhteiseen kansioon. FSHKY:n apuväli-
neistä ja hoitolaitteista pidetään laiterekisteriä. 
Uudet työntekijät perehdytetään laitteiden turvalliseen käyttöön. 

 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
 
Kaikki yhteiskäytössä olevat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet hankitaan FSHKY:n keskusvaraston 
kautta. Laitteista vastaa koko Lukkarin henkilökunta. 

 

 
Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 
Käyttöoikeudet eri tietojärjestelmiin on määritelty ja myönnetään henkilöstölle systemaattisesti. Käyttäjä-
tunnukset ovat henkilökohtaiset. Käyttäjien listaa valvoo aikuissosiaalityön palvelualuejohtaja sekä tieto-
hallintopäällikkö. Työntekijät ja opiskelijat allekirjoittavat käyttöoikeussitoumuksen ja salassapi-
tositoumuksen työ/opiskelusopimusta laadittaessa ja niiden sisältö käydään työntekijän kanssa lävitse. 
Esimies huolehtii käyttöoikeuksien päättymisen ilmoittamisesta työsuhteen päätyttyä tietohallintoon. 
 
Asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn liittyvien tietoturvakysymysten muistuttamiseksi jokainen työntekijä 
suorittaa Navisec -tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristössä olevan koulutuksen ja testin vuosittain. 
Työntekijä käy tulokset läpi yhdessä esimiehen kanssa kehityskeskustelussa. Esille tulevien tietoturvaan 
liittyvien puutteiden osalta järjestetään henkilöstölle koulutusta ja perehdytystä yksiköissä.  
 
Rekisteriseloste/tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä Lukkarin ilmoitustaululla ja FSHKY:n kotisivulla 
www.fshky.fi/. 
 
Asiakastietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään lukollisessa tilassa ja ne arkistoidaan FSHKY:n arkiston-
muodostussuunnitelman mukaisesti. Vammaispalvelujen arkistovastaavana toimii toimistosihteeri Päivi 
Sohlman. 
 
Työyksikön koneille ei saa asentaa ohjelmia itse, tällä toimenpiteellä varmistetaan tietoturvan toteutumis-
ta. Tietohallinto ottaa pistokokeen omatoimisesti tai pyynnöstä selvitelläkseen lokitietoja asiakastietojen 
käytöstä. 

 
FSHKY:n tietohallintopäällikkö Johanna Tulander-Välkki ja tietosuojavastaava Kirsti Ruohonen valmiste-
levat tietosuojaa käsittelevät omavalvontasuunnitelman lähitulevaisuudessa. 
 
Kirsti Ruohonen 
tietosuojavastaava 
Urheilukentänkatu 9, 30100 Forssa 
puh. 03 4191 3910 
kirsti.ruohonen(at)fshky.fi 
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YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamisesta 
 

Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja 
niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. Riskit on arvioi-
tu Granite-ohjelmalla ja ohjelmassa on määritelty myös niiden hallintatoimenpiteet ja aikataulu. HAIP-
RO- ilmoitukset on läpikäyty ja toimintamalleja kehitetty niiden osoittamissa kohdissa. 
 

 
Palvelun laatua kehitetään asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella.  
 
 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

 
 

Paikka ja päiväys 
 
 

Allekirjoitus 
 
 

 
 


