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Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitel-
man sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys 

 
Valtuutussäännökset 

 
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 § 
 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosi-
aali- ja terveyspalveluista (980/2012) 23 § 
 

Kohderyhmät 
 
Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat ja julkiset ikääntyneille suunnattuja 
sosiaalihuollon palveluja tuottavat tahot. 
 

Voimassaolo 

Määräys tulee voimaan 1.1.2015 ja on voimassa toistaiseksi. 
 
Tällä määräyksellä kumotaan Valviran 10.2.2012 antama määräys  
Dnro 7754/03.03/2011. 
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1 Soveltamisala 
 
Tämä määräys koskee kaikkia yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 
annetussa laissa tarkoitettuja yksityisiä sosiaalipalveluja sekä ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista annetun lain (980/2012) 2 §:ssä tarkoitettuja kunnan tai yhteistoi-
minta-alueen ikääntyneille tuottamia sosiaalihuollon palveluja. Määräystä 
sovelletaan myös yksityisesti tuotettuun lasten päivähoidosta annetussa 
laissa (36/1973) säädettyyn lasten päivähoitoon mukaan lukien yksityinen 
perhepäivähoito. Tätä määräystä ei sovelleta julkisiin eikä yksityisiin ter-
veydenhuollon palveluihin, joiden omavalvonnasta sekä laadunhallinta- ja 
potilasturvallisuussuunnittelusta on säädetty erikseen. 
 
Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 
§:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liitty-
vää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henki-
lö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa kor-
vausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Määräys koskee 
sekä luvan- että ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluja. 
 
Julkisilla iäkkäiden palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolaissa (710/1982), 
terveydenhuoltolaissa (1326/2010), vammaisuuden perusteella järjestettä-
vistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/1987), kehitysvam-
maisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977), päihdehuoltolaissa 
(41/1986) sekä mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitettuja palveluja, 
kun niitä järjestetään iäkkäille henkilöille. 
 

2 Määritelmät 
 
Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun ja 
asiakasturvallisuuden varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat 
lainsäädännön, lupaehtojen ja palvelujen tuottajan itse omalle toiminnal-
leen asettamat laatuvaatimukset. Omavalvonta on osa toimintayksikössä 
toteutettavaa laadunhallintaa ja perustuu riskinhallintaan.  
 
Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan palvelujen laadun ja asiakastur-
vallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelyta-
pojen kuvausta ja siinä käytettäviä asiakirjoja. 
 
Toimintayksiköllä tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuotetaan 
sosiaalihuollon tai terveyden- tai sairaanhoidon palveluja tätä tarkoitusta 
varten varustetuissa tiloissa tai asiakkaan kodissa. 
 
Riskinhallinta on seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien jär-
jestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista. Riskinhallinnalla varmiste-
taan, että organisaatiolla on riittävästi tietoa toiminnan, toimijoiden ja toi-
mintaympäristön riskeistä. Riskien varalta yksiköllä on yhteisesti sovitut 
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käytännöt niiden ennaltaehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja vahin-
kojen hoitamiseksi. 
 

3 Omavalvontasuunnitelman laatiminen 
 
Omavalvontasuunnitelma on laadittava toimintayksikön johdon ja henkilö-
kunnan yhteistyönä. 
 
Toimintayksikkökohtainen ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma on 
pidettävä yksikössä julkisesti nähtävänä siten, että asiakkaat, omaiset ja 
yksikön omavalvonnasta kiinnostuneet voivat tutustua siihen ilman erillistä 
pyyntöä.  
 
Uuden palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma kuuden 
kuukauden sisällä uuden yksikön toiminnan aloittamisesta. 
 

4 Omavalvontasuunnitelman sisältö 
 

4.1 Toimintayksikön tiedot 
 

4.1.1 Toimintayksikön perustiedot 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava toimintayksikön nimi, jonka toi-
mintaa omavalvontasuunnitelma koskee, Y-tunnus, palveluntuottajan nimi 
ja toiminnasta vastaavan esimiehen nimi sekä toimintayksikön osoite- ja 
yhteystiedot. 
 
Lupaa edellyttävissä yksityisissä toimintayksiköissä omavalvontasuunni-
telmaan on kirjattava, mihin palveluun lupa on annettu ja voimassa olevan 
luvan myöntämisen ajankohta. Ilmoituksenvaraisen toiminnan osalta on 
kirjattava ilmoitusta/rekisteröintiä koskevan päätöksen ajankohta. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava ne palvelut ja palvelukokonai-
suudet, joita toimintayksikössä tuotetaan sekä asiakaspaikkamäärä. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan alihankintana ostetut palvelut ja nii-
den tuottajat. Omavalvontasuunnitelmassa on oltava kuvaus menettelystä, 
jolla varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille ase-
tettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia. 
 

4.1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava yksikön toiminta-ajatus, toimin-
taa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet. 
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4.1.3 Riskinhallinta 
 
Riskinhallinta kohdistetaan kaikkiin omavalvonnan osa-alueisiin. Omaval-
vontasuunnitelmassa on kuvattava, miten toimintayksikön riskinhallinta to-
teutetaan ja miten riskinarvioinnin tuloksena saatu tieto esiin tulleista laa-
tupoikkeamista ja vaaratilanteista käsitellään ja dokumentoidaan. Omaval-
vontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä, miten korjaavat toi-
menpiteet toteutetaan. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten toimintaa koskevista muu-
toksista tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille. 
 

4.2 Asiakkaan asema ja oikeudet 
 

4.2.1 Hoito- ja palvelusuunnitelma 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava menettely, miten toimintayksi-
kössä tehtävä palvelu-, hoito- tai kuntoutussuunnitelma laaditaan, ja miten 
asiakkaan mielipiteet ja toiveet otetaan siinä huomioon. Suunnitelmaan on 
kirjattava, miten tarvittaessa kuullaan asiakkaan laillista edustajaa, omais-
ta tai muuta läheistä palvelun suunnittelussa ja seurannassa. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten varmistetaan, että henki-
lökunta toimii hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti ja miten suunni-
telmien toteutumista ja päivittämistä seurataan. 
 

4.2.2 Asiakkaan kohtelu 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten yksikössä vahvistetaan 
asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan itsemääräämisoikeuden rajoittamista 
koskevat periaatteet. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten yksikössä varmistetaan 
asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista koh-
telua havaitaan. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tiedot menettelystä, miten asiak-
kaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa käsitel-
lään asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne. 
 

4.2.3 Asiakkaan osallisuus 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tiedot siitä, miten asiakkaat, 
omaiset tai muut läheiset osallistuvat yksikön omavalvonnan ja laadun ke-
hittämiseen. 
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Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten yksikössä kerätään palve-
lujen sisältöön, laatuun, riittävyyteen ja asiakasturvallisuuteen liittyvää pa-
lautetta, miten sitä käsitellään ja miten palautetta hyödynnetään toiminnan 
kehittämisessä. 
 

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava taho, jolle muistutukset osoite-
taan ja yhteystiedot. Suunnitelmaan on kirjattava sosiaaliasiamiehen ja ku-
luttajaneuvojan yhteystiedot sekä tiedot heidän tarjoamistaan palveluista. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tavoiteaika muistutusten käsitte-
lylle. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä, miten 
palvelua koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsi-
tellään ja miten annetut päätökset otetaan huomioon toiminnan kehittämi-
sessä. 
 

4.3 Palvelun sisällön omavalvonta 
 
Omavalvontasuunnitelmassa on käsiteltävä ainakin seuraavat palvelut ja 
hoidon osa-alueet, jos ne sisältyvät palveluun. 
 

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava kuvaus asiakkaiden fyysistä, 
psyykkistä ja kognitiivista sekä sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia 
edistävistä palvelu- ja hoitoperiaatteista sekä niitä tukevista käytännöistä. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten toimintayksikössä seura-
taan asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattujen päivittäistä liik-
kumista, ulkoilua, kuntoutusta ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoit-
teiden toteutumista. 
 

4.3.2 Ravitsemus 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten omavalvonnassa seura-
taan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen 
tasoa.  
 

4.3.3 Hygieniakäytännöt 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten seurataan yksikön yleistä 
hygieniatasoa ja varmistetaan asiakkaiden tarpeita vastaavien hygienia-
hoitokäytäntöjen toteutuminen laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja 
palvelusuunnitelmien mukaisesti. 
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4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Omavalvontasuunnitemaan on kirjattava, miten varmistetaan, että toimin-
tayksikölle laadittuja asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä ja kiireellistä 
sairaanhoitoa sekä äkillistä kuolemantapausta koskevia ohjeita noudate-
taan. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten pitkäaikaissairaiden asi-
akkaiden terveyttä edistetään ja seurataan. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, kuka tai ketkä yksikössä vas-
taavat asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta. 
 

4.3.5 Lääkehoito 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava ajan tasalla olevat tiedot lääke-
hoidon vastuuhenkilöstä ja kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön 
lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään. 
 

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten yhteistyö ja tiedonkulku 
asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan. 
 

4.4 Asiakasturvallisuus 
 
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten tehdään yhteistyötä muiden 
turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 
 

4.4.1 Henkilöstö 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava hoito- ja hoivahenkilöstön mää-
rä, rakenne ja sijaisten käytön periaatteet. Suunnitelmaan on kirjattava, 
miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava henkilökunnan rekrytointia kos-
kevat periaatteet ja kuvaus menettelystä, miten rekrytoinnissa otetaan 
huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevi-
en soveltuvuus ja luotettavuus.  
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten hoitoon ja hoivaan osallis-
tuva henkilöstö ja toimintayksikössä työskentelevät opiskelijat perehdyte-
tään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä oma-
valvonnan toteuttamiseen. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava henkilöstön täydennyskoulutusta 
koskevat periaatteet ja käytännöt. 
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4.4.2 Toimitilat 

 
Omavalvontasuunnitelmaan on laadittava kuvaus toiminnassa käytettävis-
tä tiloista ja niiden käytön periaatteista. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tiedot toimintayksikön siivousta 
ja pyykkihuoltoa koskevista käytännöistä. 
 

4.4.3 Teknologiset ratkaisut 
 
Omavalvontasuunnitelmassa on kuvattava toimintayksikön käytössä ole-
vat kulunvalvontalaitteet ja muut asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuu-
den varmistamiseksi tai palvelun toteuttamiseksi käytössä olevat laitteet 
sekä niiden käytön periaatteet. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava vastuuhenkilö ja kuvaus siitä, mi-
ten varmistetaan asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- 
ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen. 
 

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden turvallisuudesta ja vaaratilanteita koskevista ilmoituksista vas-
taavan henkilön nimi ja yhteystiedot. 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten varmistetaan, että asiak-
kaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto toteu-
tuvat asianmukaisesti. 
 

4.5 Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava tietosuojavastaavan nimi ja yh-
teystiedot.  
 
Omavalvontasuunnitelmaan on kirjattava, miten varmistetaan, että toimin-
tayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää 
lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaami-
seen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä. 
 

5 Omavalvontasuunnitelman seuranta 
 
Omavalvontasuunnitelma tulee päivittää, kun toiminnassa tapahtuu palve-
lun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 
Yksityisen palvelujen tuottajan on säilytettävä omavalvonnan asiakirjoja 7 
vuotta. Julkinen palveluntuottaja säilyttää omavalvonnan asiakirjat kuten 
kunnalle laaditussa arkistonmuodostussuunnitelmassa edellytetään. 
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Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toiminnasta vastaava 
johtaja. 
 
Omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa pyynnöstä viranomaiselle. 
 
Havaitessaan puutteita omavalvontasuunnitelmassa, valvontaviranomai-
nen voi vaatia sen täydentämistä, korjaamista tai muuttamista. 
 

6 Ohjaus ja neuvonta 
 
Valvira ohjaa ja neuvoo tämän määräyksen soveltamisessa. 
 
 
 
 
Ylijohtajan sijainen 
Johtaja  Katariina Rautalahti 
 
 
 
 
Lakimies  Riitta Husso 
 
 


