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Valvonnan kuvaa

OMAVALVONTASUUNNITELMAT
sekä yksityiset että julkiset toimijat

SUUNNITELMALLINEN VALVONTA
sopimusvalvonta

ja muu kuin sopimusvalvonta 

REAKTIIVINEN VALVONTA

LUPA- JA ILMOITUSMENETTELY
yksityiset toimijat

V   
A 
L 
V 
O 
N 
T 
A 

VALVONTAKÄYNNIT

T
A
V
O
I
T
E



Valvira:

Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jonka
avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua
toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä



Omavalvontasuunnitelma

• Toimintayksikölle laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan 
palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta 
epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, 
ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti

• Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa 
palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta

• Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida 
havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin 
suunnitelmallisesti ja nopeasti



• Terveydenhuoltolaki:
• Edellyttää, että terveydenhuollon toimintayksiköt laativat suunnitelman

laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta

• Potilasturvallisuussuunnitelmalla tarkoitetaan toimintatapojen kokonaisuutta,
joka on kuvattu ja ohjeistettu organisaatiotasolla ja jota myös johdetaan kaikilla
tasoilla. Tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja kontrolloida potilasturvallisuuden
riskejä.

• Sosiaalihuoltolaki ja vanhuspalvelulaki:
• Edellyttää omavalvontasuunnitelmat, sisältäen riskienhallintasuunnitelmat;

yhteisesti sovitut käytännöt ennaltaehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja
vahinkojen hoitamiseksi

• Kuntalaki:
• Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, jonka tavoitteena

on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinta kytketään
organisaation strategisiin, toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin

Omavalvonta-, laadunhallinta-, potilasturvallisuus- ja 
riskienhallintasuunnitelmat



Suunnitelmien 

sisällöt

OMAVALVONTASUUNNITELMA

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

LAATUJÄRJESTELMÄ
1. Johtajuus
2. Strategia ja toiminnan suunnittelu
3. Henkilöstö
4. Kumppanuudet ja resurssit
5. Prosessit
6. Asiakas- ja kansalaistulokset
7. Henkilöstötulokset
8. Yhteiskuntavastuutulokset
9. Keskeiset suorituskykytulokset

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA
1. Johtaminen ja vastuuhenkilöt
2. Henkilöstöjohtaminen ja avoin turvallisuuskulttuuri
3. Henkilöstön osallistuminen
4. Henkilöstön perehdyttäminen ja koulutus
5. Potilaan ja läheisten osallistuminen
6. Laadunhallinta-asiakirjat
7. Turvallisuusriskien hallinta, dokumentointi ja tiedonkulku
8. Raportointi ja ilmoitusjärjestelmät sekä korjaavat toimenpiteet
9. Alueellinen yhteistyö

RISKIENHALLINTASUUNNITELMA
Sisällöt em. vaatimuksista sekä riskikartasta 



Oulun kaupungin riskikartta



Suunnitelmat toiminnoittain 

organisaatioriippumattomalla rakenteella

 Sosiaalinen hyvinvointi: 

 Lastensuojelupalvelut

 Erityisryhmien asumispalvelut 

 Erityisryhmien työ- ja päiväpalvelut

 Sosiaalityö

 Maahanmuuttajapalvelut

 Terveyspalvelut: 

 Sairaalahoito

 Suun terveydenhuolto

 Neuvola ja kouluterveydenhuolto

 Terveysasemavastaanotto

 Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 Kuntoutus

 Ikäihmisten hyvinvointi: 

 Kotihoito

 Ikäihmisten tehostettu 

palveluasuminen

 Ikäihmisten laitoshoito

 Ikäihmisten päivätoiminta



Työstäminen

• Kolmella tasolla:

– Yleiset/yhteiset osiot kootaan ja päivitetään koko 

hyvinvointipalveluiden tasolla

– Palvelu/toimintokohtaiset osiot: palvelupäälliköt 

johtoryhmissään

– Yksikkötaso: PEM henkilöstön kanssa palvelupäällikön 

ohjaamana





Luova: Sote –valvonnan sisällön kehittäminen 

VPK –hankkeessa
• Valvonnan pitkäjänteinen kehittäminen on Valviran ja aluehallintovirastojen 

yhteinen kehittämishanke

• Tulevaisuuden viranomaisvalvonta on entistä monimuotoisempi kokonaisuus

• Valvonnassa painotetaan ennakoivaa, palveluiden tuottajan, palveluiden käyttäjien 

ja  palveluiden järjestäjien kanssa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa valvontaa (ml. 

omavalvonta)

-> Aluehallintovirastot ja Valvira lisäävät ennakoivaa ohjausta, 

omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa sekä syventävät 

informaatio-ohjausta

• Jälkikäteinen=reaktiivinen valvonta tulee olemaan tärkeässä roolissa asiakkaiden 

oikeuksien viimesijaisena turvaamiskeinona.
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https://oukasrv607.oulunkaupunki.fi/sote_tuotanto/servlet/ActionServlet?action=frameset
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