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SOSIAALIPALVELUIDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 

 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi: Pelkosenniemen kunta Y-tunnus 0191866-5  

Kunta: Pelkosenniemi  

Kunnan nimi:  Pelkosenniemi          

Sote-alueen nimi: Lapin hyvinvointialue   

Nimi: Pelkosenniemen kunta /sosiaalipalvelut 

Osoite: Sodankyläntie 1 A 98500 Pelkosenniemi    
  

Palvelumuoto: 

Pelkosenniemen kunnan tarjoamat sosiaalipalvelut; lapsiperheiden palvelut, lastensuo-
jelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut, vammaispalvelut 
ja iäkkäiden palvelut.      
  

Esimies: Riitta Kostamo, sosiaalijohtaja    
    

Puhelin 040 532 0474  Sähköposti riitta.kostamo@pelkosenniemi.fi 
  

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Toimintayksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa sosiaalihuollon asiakkaille heidän tarvit-
semansa palvelut hyvän hallintotavan mukaisesti voimassa olevan lainsäädännön, kunnan 
säännösten ja kuntastrategian nojalla. 

Keskeiset sosiaalihuollon palvelua ohjaajat lait ovat sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuol-
lon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä erityislakeina lastensuojelu- ja vammaispal-
velulaki sekä laki kehitysvammaisten erityishuollosta, mielenterveys- ja päihdehuolto-
laki, laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja vanhuspalvelulaki. 

Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on järjestää asiakaslähtöiset, laadukkaat ja vai-
kuttavat sosiaalipalvelut. Kunta tuottaa itse sosiaalipalvelut lukuun ottamatta virka-ajan 
ulkopuolista sosiaalipäivystyksen etupäivystystä, joka ostetaan Rovaniemen kaupungilta.
     



 
 

3 
 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Sosiaalihuollon palvelut noudattavat sosiaalihuollon lainsäädännön keskeisiä periaat-
teita. Palveluilla pyritään edistämään ja ylläpitämään hyvinvointia sekä sosiaalista tur-
vallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta ja edistämään osallisuutta, turvaamaan yhden-
vertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut 
hyvinvointia edistävät toimenpiteet, edistämään asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oi-
keutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. 

Toimintaperiaatteita ovat kunnioittava, tasa-arvoinen kohtaaminen, ratkaisujen hakemi-
nen yhdessä asiakkaan kanssa, riittävän selvityksen hankkiminen tarkoituksen mukaisen 
palvelun ja tuen antamiseksi asiakkaan tilanteen edistämiseksi, sitoutuminen yhdessä 
asetettuihin tavoitteisiin, muutostyöhön, seurantaan ja arviointiin. Toimintaa ohjaa sosi-
aalialan yleiset arvot ja ammattieettiset periaatteet.  

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Omavalvonta perustuu riskienhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia 
epäkohtien uhkia tulee arvioida monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun näkökul-
masta. Riskienhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen il-
mapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille 
laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia. 

Riskienhallinnan työnjako 

Johdon ja esimiesten tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestä-
misestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vas-
taa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimava-
roja. Esimiehillä on päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja 
turvallisuuskysymysten käsittelylle. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien 
arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimen-
piteiden toteuttamiseen.  

Riskien tunnistaminen 

Kuntaan ja sosiaalipalveluihin on laadittu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunni-
telmat sekä valmiussuunnitelmat erilaisten riskitilanteiden varalle. Toimipisteelle on 
laadittu pelastussuunnitelma. 

Työntekijät osallistuvat turvallisuustason- ja riskien esille nostamiseen, arviointiin ja 
turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen tuomalla epäkohdat esimiehen 
tietoon. Työyhteisössä pidetään yllä säännöllistä keskustelua riskien tunnistamisesta. 
Asiakkailla on mahdollisuus tuoda esille havaitsemiaan epäkohtia, laatupoikkeamina ja 
riskejä suoraan omalle työntekijälleen tai sosiaalityön johtajalle.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72811
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Turvallisuus pyritään varmistamaan ennakollisilla toimenpiteillä. 

-työhuoneissa pako-ovet, työparityöskentely, ennakointi, vartijan käyttö tarvittaessa. 

-asiakasvastaanotto pääsääntöisesti ajanvarauksella 

- kotikäyntien ennakollinen suunnittelu 

- työntekijät täyttävät ammatilliset kelpoisuusvaatimukset; rikosrekisteriote tarvitta-
essa, lääkärintodistukset vakituiseen työ- tai virkasuhteeseen valittaessa 

- ATK-turvallisuus (tietoturvaohjeet, salasanat, rekisteriselosteet)  

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Työntekijän tulee kertoa lähiesimiehelleen kohtaamastaan uhka- tai vaaratilanteesta. 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, 
analysointi ja raportointi. Haittatapahtumista keskustellaan työntekijän ja asiakkaan 
kanssa. Ohjaus korvausten hakemiseen, mikäli siihen on oikeus. Esimies tekee haittata-
pahtumista ja läheltä piti-tilanteista ilmoituksen työsuojeluun. Esimies ja työsuojelu ar-
kistoivat haittatapahtumat. 

Korjaavat toimenpiteet 

Tapahtumien syyt selvitetään ja niihin perustuen menettelytapojen muuttaminen turval-
lisemmiksi. Työyhteisölle järjestetään tarvittaessa kriisiapua työterveyshuollon kautta. 
Asiakkaiden kriisiapu hoidetaan sosiaalipäivystyksen kautta kriisityöryhmän avulla. Vaka-
vista tilanteista tehdään ilmoitus poliisille. 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Korjaavista toimenpiteistä keskustellaan tarvittaessa johtoryhmässä, jossa sovitaan tie-
dottamisesta harkinnan perusteella. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvontasuunnitelma on laadittu sosiaalipalveluiden esimiehen ja henkilökunnan yh-
teistyönä. 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaava: 

Riitta Kostamo, sosiaalijohtaja     

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 
asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 

Sosiaalijohtaja vastaa päivityksestä tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa.  
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Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä kunnantalon ilmoitustaululla ja sosiaalipalvelui-
den nettisivuilla. 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omai-
sensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön 
oma näkemys 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, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky.  

Palvelutarpeen arvioin tekijällä on käytettävissä erilaisia työmenetelmiä; haastattelut, 
erilaiset arviointilomakkeet. 

Asiakas- ja palvelussuunnitelma 

Palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen asiakas- tai palvelusuunnitelmaan. 
Asiakkaan omatyöntekijä vastaa asiakasprosessin hallinnasta ja etenemisestä tavoittei-
den mukaisesti. Suunnitelma laaditaan asiakkaan kanssa ja tarvittaessa yhteistyö- ja lä-
heisverkoston kanssa. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 3a luvussa säädetään, että 
erityishuollossa olevan henkilön palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattava toimenpi-
teet, joilla tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoi-
keuden toteutumista. Suunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään 
kuuden kuukauden välein, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Lain 42a §:ssä on säädetty 
palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjattavista asioista. 

Vanhuspalvelulain 16 §:n mukaan iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista kirjataan 
suunnitelmaan.  

Suunnitellun palvelun toteutuminen varmistetaan sillä, että asiakkaan päivittäisessä hoi-
dossa/palvelussa mukana olevat henkilöt osallistuvat palvelutarpeenarviointiin ja tarvit-
tavien palveluiden suunnitteluun. Asiakkaalle nimetyn omatyöntekijän velvollisuus on 
varmistaa asiakkaan kanssa työskentelevän henkilökunnan tietoisuus suunnitelman sisäl-
löstä. 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30a §) 

Sijaishuoltopaikka laatii tarvittaessa yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityön-
tekijän kanssa asiakassuunnitelmaa täydentävän erillisen hoito- ja kasvatussuunnitel-
man.  

Hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan aina, jos lapseen kohdistetaan rajoituksia tai on 
oletettavissa, että rajoituksia joudutaan käyttämään. Suunnitelman tarkoituksena on ra-
joitustoimenpiteiden ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen. 
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Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta hen-
kilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät lähei-
sesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa 
henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoi-
keuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvis-
taa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suun-
nitteluun ja toteuttamiseen. Asiakkaalla tulisi mahdollisuuksien mukaan olla esimerkiksi 
mahdollisuus esittää toiveita myös siitä, kuka häntä avustaa sukupuolisensitiivisissä ti-
lanteissa. (Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu (OKV/1/50/2018), Vammaispalvelujen käsi-
kirja). 

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, 
ja palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. 
Lastensuojelua, kehitysvamma- ja päihdepalveluja lukuun ottamatta laissa ei ole sään-
nöksiä asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. Sosiaalihuollossa itsemäärää-
misoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden 
terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpi-
teistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava 
lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kun-
nioittaen. Asiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelmaan kirjataan itsemäärää-
misoikeuden rajoittamisen käytännöistä ja välineistä. Lasten ja nuorten itsemääräämis-
oikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulain (417/2007) 11 luvussa 
samoin kuin kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa lain (519/1977) 3a luvussa on 
säädetty kehitysvammaisiin henkilöihin kohdistuvista rajoitustoimenpiteistä. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 3a luvussa on säännökset 
erityishuollossa olevien asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitus-
toimenpiteiden käytöstä. 

Sosiaalipalveluissa itsemääräämisoikeutta rajoitetaan silloin, kun lainsäädäntö sitä edel-
lyttää ja mahdollistaa. Rajoitustoimenpiteet päätetään aina käymällä keskustelua esi-
miehen tai työparin kanssa. Rajoittamistoimenpiteet kirjataan asiakasasiakirjoihin. 

Lastensuojelun sijaishuollon yksilöille on säädetty velvollisuus laatia yksikölle yleinen hy-
vää kohtelua koskeva suunnitelma osana omavalvontasuunnitelmaa. Sen laatimisessa ja 
tarkistamisessa on kuultava yksikköön sijoitettuja lapsia ja heille on annettava mahdolli-
suus osallistua suunnitelman tekemiseen ja se tulee käydä läpi yhdessä lasten kanssa. 
Suunnitelma on erillinen asiakirja, joka tulee sijoittaa kaikkien nähtäville. Sosiaalijohta-
jan vastuulla on pyytää lastensuojelun sijaishuollon yksiköiltä omavalvontasuunnitelmat. 

 

 

 

https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1172/
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/itsemaaraamisoikeuden-tukeminen
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/itsemaaraamisoikeuden-tukeminen
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Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Asiakkaan hyvä kohtelu on keskeinen periaate sosiaalityössä. Mikäli asiakas kokee tul-
leensa huonosti kohdelluksi tai jos asiakasta on kohdannut haittatapahtuma, käytössä on 
muistutus- ja kantelumenettely. Muistutus käsitellään ja dokumentoidaan asianmukai-
sesti. Asiasta keskustellaan asianomaisen ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-
seen 

Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on 
olennainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittä-
mistä. Asiakkaan ja omaisten osallisuus tarkoittaa heidän näkemyksensä ja toiveidensa 
huomioon ottamista kaikissa palveluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Palautetta on mahdollista antaa kunnan nettisivujen kautta. Palautetta voi jättää myös 
lukolliseen postilaatikkoon kunnantalon ulko-oven vieressä.  Suullinen palaute kirjataan 
tarvittaessa. Palautteiden kannalta voidaan arvioida sosiaalipalveluiden kehittämistar-
peita. Tietoa kehittämistarpeista saadaan oikaisuvaatimuksia ja muistutuksia arvioi-
malla. 

Asiakkaan oikeusturva 

Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä 
muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen 
voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistu-
tuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vas-
taus kohtuullisessa ajassa. 

Muistutuksen vastaanottaja:  

Riitta Kostamo, sosiaalijohtaja p. 040 532 0474    
  

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: 

Maija-Kaisa Sointula 

Jarno Heino 

neuvonta ti klo 12-15, ke-to klo 10-13 p. 050 341 5244 

sosiaaliasiamies@merikratos.fi 

Sosiaaliasiamiehen palvelut ja tehtävät: 

- neuvoo asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä tehtävissä 
- avustaa muistutuksen ja kantelun teossa 
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- tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
- toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 
- seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityk-

sen kunnanhallitukselle 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Pandemiaohjeistus 

Sosiaalitoimistossa ja kotikäynneillä noudatetaan kunnan ohjeistuksia ja poikkeusoloihin 
laadittuja valmiussuunnitelmia. 

Monialainen yhteistyö 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 41 §:ssä säädetään monialaisesta yhteistyöstä asiakkaan 
tarpeenmukaisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi.  

Yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty siten kuin 
lainsäädäntö sen mahdollistaa. 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsää-
dännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden 
turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. 
Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuu-
desta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset 
asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja 
ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakas-
turvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvol-
lisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain 
mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huo-
lehtimaan itsestään.  

Henkilöstö 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Rekrytoinnissa noudatetaan kunnan rekrytointiohjeistusta. Rekrytointia tehdään suunni-
telmallisesti ja yhteistyössä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken. Viranhalti-
jat ja luottamushenkilöt muodostavat haastattelutyöryhmän, jonka esitys viedään kun-
nanhallituksen tai toimialajohtajan päätettäväksi. Hakijoista tehdään ansiovertailu. 

Rekrytointitilanteessa työnantajan tulee tarkistaa hakijaa koskevat rekisteritiedot sosi-
aalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Suosikki). Lasten kanssa työskentele-
viltä vaaditaan rikosrekisteriote.  
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Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Henkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä 
omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita 
ja pitkään töistä poissaolleita. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työnteki-
jöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuu-
desta mahdollistaa työntekijöiden täydennyskouluttautuminen.  

Uusi työntekijä saa oikeuden kunnan Intranetiin, jossa on sähköinen perehdytyskansio. 
Täydennyskoulutus toteutetaan suunnitelmallisesti kartoittamalla sekä työntekijän että 
työnantajan tarpeet kehityskeskustelussa. 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä 
ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosi-
aalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on ohjeet, jotka ovat 
osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen henki-
löön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 

Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poista-
miseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintoviras-
tolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskienhallinnan prosessissa epäkoh-
tiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on 
korjattavissa yksikön omavalvonnan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn 
alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan tahon toimen-
piteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 

Henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai 
niiden uhista, epäkohtailmoitusten käsittely ja tiedot siitä, miten korjaavat toimenpi-
teet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (kts. luku 3 Riskienhallinta). 

Toimitilat 

Sosiaalitoimiston toimitilat on suunniteltu siten, että asiakas- ja toimistotilat erottuvat 
selkeästi. Asiakkaille on oma WC-tila ja odotusaula. 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolli-
seen henkilöön liittyviä tietoja. Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluon-
teisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että 
se on suunniteltua koko käsittelyn ajalta asiakastyön kirjaamisesta alkaen arkistointiin ja 
tietojen hävittämiseen saakka. Käytännössä sosiaalihuollon toiminnassa asiakasta koske-
vien henkilötietojen käsittelyssä muodostuu lainsäädännössä tarkoitettu henkilörekisteri. 
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. 
Tämän lisäksi on käytössä kansallinen tietosuojalaki (1050/2018), joka täydentää ja täs-
mentää tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa myös toimialakohtai-
nen lainsäädäntö. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
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Rekisterin pitäjä on taho, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja kei-
not. Toisin sanoen, rekisterinpitäjä on se henkilö tai organisaatio, jonka käyttöä varten 
rekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä rekisterin käytöstä. 

Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaat-
teista. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvon-
taviranomaiselle ja rekisteröidyille. Rekisteröidyn oikeuksista säädetään asetuksen 3 lu-
vussa, joka sisältää myös rekisteröidyn informointia koskevat säännöt. Tietosuojavaltuu-
tetun toimiston verkkosivuilta löytyy kattavasti ohjeita henkilötietojen asianmukaisesta 
käsittelystä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon yksi-
köille viranomaismääräyksen (2/2015) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säh-
köisestä käsittelystä annetun lain 19h §:ssä säädetystä tietojärjestelmien käytölle ase-
tettujen vaatimusten omavalvonnasta. 

Asiakastyön kirjaaminen 

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Kirjaamisvelvoite alkaa, 
kun sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon 
tarpeesta tai kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaalipalvelua sopimuk-
sen perusteella. 

Yksittäisen asiakkaan asiakastietoihin kirjaaminen on jokaisen ammattihenkilön vastuulla 
ja edellyttää ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot ovat kussakin tapauksessa olen-
naisia ja riittäviä. 

Sosiaalialan ammattilaiset ovat saavat oppia kirjaamisesta opinnoissaan, ja heillä on lä-
hes aina siitä jo kokemusta töihin tullessaan. Kirjaamiseen palataan tarvittaessa myös 
työsuhteen aikana. Työ- tai virkasuhteen alkaessa käydään läpi tietosuojakäytännöt sekä 
henkilötietojen käsittelyyn laaditut viranomaismääräykset ja ohjeet. Työntekijät lukevat 
ja allekirjoittavat tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat lomakkeet. Jokainen uusi työnte-
kijä allekirjoittaa salassapitosopimuksen. Koko henkilöstö osallistuu järjestettäviin tieto-
turvakoulutuksiin. 

Yksikölle on laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Sosiaalipalvelu on mahdollisesti siirtymässä uusiin toimitiloihin kesällä 2022. Turvallisuu-
teen ja riskienhallintaan liittyvät seikat tulee arvioida tuolloin uudelleen.  

. 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Suunnitelma päivitetään kerran vuodessa.  

Pelkosenniemi 22.3.2022 

Riitta Kostamo       

https://tietosuoja.fi/etusivu
https://tietosuoja.fi/etusivu
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
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