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Taustaa

Etelä‐Savon sairaanhoitopiiri 
muuttui Etelä‐Savon sosiaali‐ ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymäksi 
1.3.2016 alkaen. 
Valtaosa jäsenkuntien sosiaali‐ ja 
terveyspalveluista integroidaan 
osaksi kuntayhtymän toimintaa 
1.1.2017 alkaen. 

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 
tulee olemaan noin 3000  ja 
liikevaihto noin 300 miljoonaa 
euroa. Jäsenkunnissa on yhteensä 
noin 103 000 asukasta. Toiminta 
varaudutaan siirtämään osaksi 
Etelä‐Savon maakuntaa, kun sitä 
koskeva laki tulee voimaan



Mistä on laadukkaat 
palvelut tehty?
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• Green Care –toiminnassa painottuu vastuullisuus ja 
laadunvalvonta

• Toiminnan tulee perustua tiettyihin lakeihin ja säädöksiin
• Peruslaatuvaatimukset ovat samat kuin  muillakin 

menetelmillä tuotetuilla sosiaali‐ ja kuntoutuspalveluilla



Arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat valintoja myös 
silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia käytännön 
työstä nouseviin kysymyksiin.

Mikäli arvot ja periaatteet on sisäistetty, epäkohtia ja 
riskejä syntyy vähemmän. 

Yksikön arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. 
Ne vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin 
saavuttaa ne.

Ammattieettiset 
periaatteet



Miten asiakas/omaiset 
kokevat palvelun laadun?
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Palvelun laadun 
vaatimukset 
muodostuvat 
asiakkaan 
tarpeista, 
odotuksista ja 
toiveista

Se, miten asiakas 
kokee nämä 
toteutuvan, on 
merkityksellistä

”Minun työni vie sen ajan minkä se vie. 
Työni on nimenomaan sen laatuista, että se 
vie sen ajan minkä se vie, ja ennen kaikkea 
se vaatii täydellistä läsnäoloa” (Mazzarella
2006) 
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Valvontaa monella tasolla, 
kunta kaksoisroolissa

• Kunnan valvonta; sijainti kuntana ja sijoittajakuntana 
ostopalveluissa, ja omien yksiköiden valvonta

• Aluehallintoviraston (AVI) valvonta (alueella tuotettavat 
sosiaali- ja terveyspalvelut, kantelut, yksityisten 
palveluntuottajien luvat)

• Valviran valvonta (AVI:en ohjaus ja toiminnan 
yhdenmukaistaminen, valvontaohjelmat, laaja-alaiset, usealla 
alueella, periaatteellisesti tärkeät asiat, valtakunnallisten 
palveluntuottajien luvat)

• Palveluntuottajan omavalvonta /yksityiset ja vanhuspalvelut, 
ja kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset yksiköt, toimintayksikön 
johtaja vastaa 

• Työntekijän vastuu  omasta työstään, työn laadusta  ja 
perustehtävästä

• Omaiset , luottamustaho ym. ”valvovat ” 
7 20.9.2016
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OMAVALVONTA, mitä se on?

• Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan 
omatoimista laadun varmistamista siten, että 
toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja 
laatusuositusten sekä palvelujen tuottajan itse omalle 
toiminnalleen asettamat vaatimukset.

• Valviralla valtuutus antaa määräykset 
omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja 
seurannasta (1.1.2015)



OMAVALVONTA SOTE-PALVELUISSA 
• Yksityinen terveydenhuolto - omavalvonta
• Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 6 §
• Valviran määräys 1.10.2012

• Julkinen terveydenhuolto- laadunhallinta ja 
potilasturvallisuussuunnitelma

• Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 8 §
• STM:n asetus 341/2011

• Yksityinen sosiaalihuolto - omavalvonta
• Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 §

• Julkinen sosiaalihuolto vanhuspalvelujen osalta - omavalvonta
• Vanhuspalvelulaki (980/2012) 23 § omavalvonnasta voimaan 1.1.2015, 

Valviran määräys 1/2014, lomake ja kysymyksiä ja vastauksia -kooste

• Uusi sosiaalihuoltolaki - tuli voimaan 1.4.2015
• Omavalvonta kaikkiin julkisiin sosiaalihuollon palveluihin –

omavalvonnasta asetus
9
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OMAVALVONNAN TAVOITTEET
• laadukkaat ja asiakasturvalliset palvelut
• avoin, oppiva toimintakulttuuri
• edistää asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia
• asiakkaan osallisuuden parantaminen
• yhtenäiset palveluprosessit
• palveluprosessien seurannan ja arvioinnin 

kehittäminen
• valvonnan painopiste ennakolliseen valvontaan

•Omavalvonnan perusidea on, että esille tulevat 
epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta 
kriittiset työvaiheet  ja riskit kyetään tunnistamaan, 
ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti.
Riitta Husso, LM Valvira



Julkisesti nähtävillä, 
miksi?

Julkisuudella halutaan edistää toiminnan läpinäkyvyyttä ja 
sitä kautta asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia ja 
mahdollisuutta verrata palveluntuottajia keskenään.

Nähtävillä toimintayksikön yleisissä tiloissa esillä siten, 
että siihen pääsee tutustumaan ilman  erityistä pyyntöä.
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Omavalvonnan 
ydinkysymys

Mitkä ovat niitä 
asioita, joita omassa 
toimintayksikössä tai 
omassa toiminnassa 
EI SAA TAPAHTUA

1220.9.2016niina kaukonen



Käytännön tavoite:

Miten omavalvonnasta saa 
arjessa elävän ja toimivan 
työvälineen? 

Miten valvonta palvelee 
asiakasta ja käytännön 
työtä?

1320.9.2016niina kaukonen



Laadunhallintajärjestelmä/ 
omavalvonta

Omavalvonta ei edellytä erityisen 
laadunhallintajärjestelmän käyttöön ottamista.

Jos toimintayksiköllä on käytössä 
laadunhallintajärjestelmä, voidaan omavalvontaa
toteuttaa osana laajempaa laadunhallinnan 
kokonaisuutta. 

Omavalvontaa voidaan annetun määräyksen mukaisesti 
organisoida toiminnan laajuudesta ja toimialasta riippuen 
toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

1420.9.2016niina kaukonen



OMAVALVONNAN KÄYNNISTÄMINEN
1.       Nimetään johdon edustaja ja vastuuhenkilö(t)

Perustetaan tarvittaessa työryhmä(t)
Määritetään tehtävät ja vastuut

2.        Omavalvonnasta tiedotetaan henkilöstölle
Tarvittaessa suunnitellaan ja järjestetään

koulutusta

3.    Kuvataan palvelutoiminta ja palveluprosessit

4.      Asetetaan laatutavoitteet
Sovitaan riskien hallinnasta ja

korjaavista toimenpiteistä
Laaditaan menettely/työohjeet
Sovitaan seurantakäytännöistä

Sovitaan omavalvonnan asiakirjojen muodosta,
päivittämisestä ja säilyttämisestä

5. Laaditaan omavalvontasuunnitelma, jonka johto 
hyväksyy 

6.    Käynnistetään omavalvonta, itsearviointi, seuranta ja toiminnan
jatkuva kehittäminen

Niina Kaukonen



Omavalvontasuunnitelman laatiminen
Omavalvontasuunnitelma vaaditaan tehtävän  kirjallisena 
siten, että sen voi tulostaa ja antaa luettavaksi myös niille, 
jolla ei ole käytössään internetpalveluja. 

Muuta muotovaatimusta omavalvontasuunnitelmalle ei ole 
asetettu, kunhan suunnitelmassa tulevat esille kaikki 
määräyksessä olevat asiat esille.

1620.9.2016niina kaukonen



Kuka tekee? 
Onnistunut ja tuloksellinen omavalvonta edellyttää, että työyhteisö, 
johto mukaan lukien, sitoutuu omavalvonnan suunnitteluun, 
toteutukseen ja seurantaa.

Ulkopuolisen konsultin käyttö puoltaa paikkaansa silloin, kun laatutyön 
käsitteet ja menetelmät ovat työntekijöille  tuntemattomia. 

Konsultti voi laatia omavalvontasuunnitelman yhteistyössä henkilöstön ja 
johdon kanssa.

Sen sijaan, jos omavalvontasuunnitelma jää täysin ulkopuolisen konsultin 
tehtäväksi, on henkilökunnan sitoutuminen siihen vaikeaa. 

Sama ongelma on, jos omavalvontasuunnitelma laaditaan johdon
tai esimiesten toimesta ilman, että henkilökunta on mukana. Henkilöstöllä on 
kuitenkin paras tuntemus työprosesseihin liittyvistä riskeistä ja niistä 
vaaratilanteista, joihin omavalvontaa tulisi ensisijaisesti kohdistaa.

1720.9.2016niina kaukonen



Suunnitelma kokoaa yhteen kaikki viranomaismääräykset ja palvelun tuottajan 
itse omalle toiminnalleen asettamat vaatimukset

Suunnitelmassa voi käyttää Valviran valmista pohjaa (löytyy www.valvira.fi)  tai 
voi olla vapaamuotoinen

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma:

Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman 
laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti. 
Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet ja jokainen 
toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, 
jotka toteutuvat palvelun käytännössä. 

Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita 
kyseisessä kohdassa tulisi kuvata.

OMAVALVONTASUUNNITELMAN 
LAATIMINEN

1820.9.2016niina kaukonen



OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ  
1 Soveltamisala
2 Määritelmät 
3 Omavalvontasuunnitelman laatiminen 
4 Omavalvontasuunnitelman sisältö 

4.1 Toimintayksikön tiedot 
4.1.1 Toimintayksikön perustiedot 

4.1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 
4.1.3 Riskinhallinta 

4.2 Asiakkaan asema ja oikeudet 
4.2.1 Hoito- ja palvelusuunnitelma 
4.2.2 Asiakkaan kohtelu 
4.2.3 Asiakkaan osallisuus
4.2.4 Asiakkaan oikeusturva 
4.3 Palvelun sisällön omavalvonta 

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
4.3.2 Ravitsemus 
4.3.3 Hygieniakäytännöt
4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito 
4.3.5 Lääkehoito 
4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
4.4 Asiakasturvallisuus 
4.4.1 Henkilöstö 
4.4.2 Toimitilat 
4.4.3 Teknologiset ratkaisut 
4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
4.5 Asiakas- ja potilastietojen käsittely

5 Omavalvontasuunnitelman seuranta 
6 Ohjaus ja neuvonta 19



Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan …

Toimintayksikön tiedot
Toimintayksikön perustiedot
Toiminta-ajatus

Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle 
tietyssä tarkoituksessa. 

Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. 

Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten 
lastensuojelu-, vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys-
ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädöksiin.

2020.9.2016niina kaukonen



Miten käytännössä toteutuu?

http://www.sitra.fi/julkaisut/Esitteet/2013/Vi
hreaa_hyvinvointia.pdf

Esimerkki: 



Omavalvontasuunnitelma, onko 

ymmärrettävä?
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 Kannattaa luetuttaa omavalvontasuunnitelmat myös 
ulkopuolisella taholla, esim. yhteistyötahoilla, omaisilla, 
asiakkailla…

 Onko suunnitelma ymmärrettävissä? Konkreettinen? 
Selkeä? Ja miten palvelee käytäntöä? 

 Miten näkyy asiakaslähtöisyys? 
 Kannattaa kirjata asiakaslähtöisesti, mitä asiakas saa, 

kokee, tuntee, voi tehdä, miten osallistuu jne…
 Omavalvontasuunnitelmaan tuodaan esille myös 

kehittämiskohteita ja tavoitteita, ei saa olla pelkkää  
ihannetilakuvausta



Suunnitelman jälkeen 
alkaa omavalvonta

• Miten toimitaan?
• Millä  mitataan palvelun laatua?
• Miten toimintaa korjataan?
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Tavoitteena on, että käytännön omavalvonta toteutetaan 
päivittäisessä asiakastyössä ja jokainen toimintayksikön 
työntekijä sitoutuu ja hallitsee omavalvonnan 
seurannan ja raportoinnin.

Valvira 2013.  Omavalvonnan 
toteutuminen yksityisissä sosiaalihuollon 
palveluissa. Selvityksiä 2/2013. 
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Esimies vastaa, mutta jokaisen on omalta osaltaan 

varmistettava, että organisaation laatutavoitteet ja 

sovittu laatutaso saavutetaan ja toteutuu koko ajan

Työyhteisön laadun 
omavalvonta

Henkilökohtaisen  
laadun omavalvonta

Omavalvonta työvälineenä 
2520.9.2016niina kaukonen



”OMAVALVONTA  ON SISÄISTÄ 
YRITTÄJYYTTÄ”  JA ON HYVÄ 
KEHITTÄMISEN TYÖVÄLINE

Käytännössä se voi merkitä oikeaa 
määrää työtä, oikean laatuista 
työtä ja oikealla asenteella tehtyä 
työtä asiakkaiden hyväksi!

26 20.9.2016
niina 
kauko
nen



Miten arvioidaan, mitataan ja seurataan 
sosiaalipalvelujen omavalvonnan toteuttamista?
Mittari?

Yhtä 
mittaria ei 
ole!

2720.9.2016niina kaukonen



• Konkretisoitava ensin, mitä hyvä laatu tarkoittaa omassa toiminnassa ja 
mitä seikat ovat asiakkaiden/omaisten  mielestä tärkeitä > määriteltävä 
tavoitetaso ja kehittämiskohteet, vastuut ja seuranta

• Koko henkilökunta mukaan omavalvontaan, mutta tarkoituksenmukaisella 
tavalla – tärkeintä on ymmärtää, miksi toimitaan näin ja miksi 
omavalvontaa tehdään? 

• Henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa ja puuttuu havaittuihin 
epäkohtiin, avoin keskustelukulttuuri ilman syyllistämistä 

• Henkilökunta kuulee asiakkaita ja omaisia sekä ottaa palautteen huomioon 
toiminnan kehittämisessä

• Esimies vie asioita eteenpäin ja vastaa toimenpiteistä
• Liitetään omavalvontasuunnitelman toteutumisen arviointi osaksi toiminnan 

itsearviointia ja muuta arviointia 
• Omavalvontasuunnitelma toimii myös perehdyttämisen ja toiminnan 

kehittämisen työvälineenä
• Vältetään sitä, että omavalvonnasta tulee jokin irrallinen lisävaiva yksikön 

toimintaan tai on pelkkä asiakirja mapissa

YHTEENVETO 
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Omavalvonnan seuranta ja arviointi
• Omavalvontasuunnitelma tulee päivittää, kun toiminnassa tapahtuu 

palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.
• Yksityisen palvelujen tuottajan on säilytettävä omavalvonnan 

asiakirjoja 7 vuotta. Julkinen palveluntuottaja säilyttää 
omavalvonnan asiakirjat kuten kunnalle laaditussa 
arkistonmuodostussuunnitelmassa edellytetään.

• Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toiminnasta 
vastaava johtaja.

• Omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa pyynnöstä viranomaiselle.
• Havaitessaan puutteita omanvalvontasuunnitelmassa, 

valvontaviranomainen voi vaatia sen täydentämistä, korjaamista tai 
muuttamista.

2920.9.2016 niina kaukonen



YHTEISTYÖLLÄ  ja POSITIIVISELLA  ASENTEELLA 
ETEENPÄIN OMAVALVONNASSA!

30 20.9.2016

Organisaation ei tarvitse olla huono tullakseen paremmaksi! 
Jokaisella on kaksi tehtävää – oma työ ja oman työn kehittäminen.

-Jaakko Valvanne, Geriatrian professori-



KIITOS
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Niina Kaukonen, ESSOTE,  vastuualuejohtaj a, vanhus‐ ja vammaispalvelut
puh 044 7944003, niina.kaukonen@esshp.fi

20.9.2016 niina kaukonen

”Ihmiset sanovat: ajat ovat 
huonot ja vaikeat.  Mutta ajat 
olemme me. Niin kuin me 
olemme, ovat myös ajat”

Kirkkoisä Augustinus k. 430


