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      Koulutuksissa mukana olleet 

 

 Tässä perusmateriaalia yhdessä 

läpikäymästämme.   

 Ottakaa mielellään yhteyttä, niin laitamme 

muuta materiaalia koulutuksissa mukana 

olleille suoraan sähköpoistiinne. 
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Esityksen askellus   

 

 Mikä laki ? 

 Mikä sosiaalipalvelu ?  

 Omavalvonta ? 
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Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 
 

 

 Laki tuli voimaan 1.10.2011 

 VALVIRAn määräys ja ohjeistus tulee 

1.3.2012 

 Omavalvontasuunnitelma siirtymäaika 

1.9.2012 
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                 Lain tarkoitus             

  

     1 § 

 ”Tämän lain tarkoituksena on varmistaa, että 

yksityisiä sosiaalipalveluja käyttävän 

asiakkaan oikeus laadultaan hyviin 

sosiaalipalveluihin toteutuu. ” 
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Lakiuudistuksella pyrittiin mm 

 korostamaan tuottajien vastuuta 

palvelun laadusta 

 painottamaan ennakollista 

valvontaa   

 selkeyttämään yksityisten 

sosiaalipalvelujen käsitettä 
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Sosiaalipalvelut 
Sosiaalihuoltolaki  17 §  
 

 Kunnan on huolehdittava seuraavien 

sosiaalipalveluiden järjestämisestä: 

 mm 

 3) kotipalvelut 

 4) asumispalvelut 

 5) laitoshuolto 

 6) perhehoito 

 Kunnat merkittäviä ostajia.  
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    Omavalvontasuunnitelma 

    

 Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on 

laadittava toiminnan asianmukaisuuden….. 

varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma  
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Ketä koskee omavalvonta? 

 

     Talousyksiköitä, jotka tarjoavat sosiaalihuollon palveluja 
korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintana.  

    KUTEN  

 Sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, asumispalvelut, 
laitoshuolto ja lasten päivähoito 

 

 Kotipalvelun tukipalvelut mm ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, 
siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä 
edistävät palvelut.  

 
 

Sosiaalihuoltolaki (710/1982, § 17) 



   Toimialan vaatimukset 

 

 Sosiaalipalvelujen tulee 

rakentua oman alansa 

lakien, asetusten ja 

määräysten mukaisesti.  
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Yrityksen periaatteet 

Omavalvontasuunnitelman 

perustaksi kirjataan yrityksen 

toiminta-ajatus, toimintaa 

ohjaavat arvot ja 

toimintaperiaatteet.   
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OMAVALVONNAN TOTEUTTAMINEN 
                      Valvira, 2012 

  Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot 

  Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 

  Omavalvonnan organisointi 

  Henkilöstö  omavalvonnan suunnittelijana ja 

    toteuttajana 

  Asiakkaan ja omaisten osallistuminen 

  Riskien tunnistaminen ja korjaavat     toimenpiteet  
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PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 
                   ( Valvira, 2012) 

  Henkilöstö 

  Toimitilat 

  Laitteet ja tarvikkeet 

  Asiakasturvallisuus 

  Asiakkaan asema ja oikeudet 

  Asiakastyön sisältö 

  Asiakastietojen käsittely….. 
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Ammattitaito 

 

 Omavalvontaa suunniteltaessa on 

tarpeen miettiä, mitä osaamista 

yrityksessä tulee olla, että 

toiminnalle asetetut tavoitteet 

saavutetaan.  
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 Omavalvonnassa 

 kuvataan kunkin alan lakien, 

määräysten ym mukaisesti tilat…ja 

niiden käyttötarkoitus 
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Asiakasturvallisuussuunnitelma 

 Omavalvontasuunnitelmaan tai sen liitteeksi 

laaditaan asiakasturvallisuuden 

kehittämiseksi toimintasuunnitelma, jonka 

toteutumista seurataan ja arvioidaan 

säännöllisesti.  

 nimetään vastuuhenkilö, joka tehtävänä on 

vastata turvallisuutta koskevien määräysten 

noudattamisesta   
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www.tietosuoja.fi 

 

 Omavalvontasuunnitelmaan on liitettävä 

julkisesti esillä pidettävä rekisteriseloste. 

  

 Linkki lomakkeeseen:  

 http://www.tietosuoja.fi  
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Henkilörekisteri ja rekisteriseloste 

 Yksityisiä sosiaalipalveluja annettaessa 

asiakkaiden tiedoista muodostuu 

henkilötietolain 10 §:ssä tarkoitettu 

henkilörekisteri. Siitä on laadittava 

rekisteriseloste ja informoitava asiakkaita 

henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä 

rekisteröidyn oikeuksista…..  
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Seuraa asian kehittymistä….. 

 

        

           ww.elias.fi   
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KIITOS  ! 

 

 Virkeää kevättä ja 
aurinkoa kohti 

  

                  Taija  
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