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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 

Nimi: Hevostoiminta Laukki Oy 

 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 3175678-3 

 

 
 

Kunnan nimi: Vaasa 

 

Kuntayhtymän nimi:       

 
Sote -alueen nimi:       

 
Toimintayksikön nimi 

Hevostoiminta Laukki Oy 
 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Vaasa 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Sosiaalinen kuntoutus ja sosiaaliohjaus; lapsille, nuorille ja aikuisille;  
avopalvelujen asiakasmäärä vuositasolla n. 40-60 henkilöä 
Sosiaalipalveluiden lisäksi: Kelan ammatillinen kuntoutus (NUOTTI-valmennus) sekä virkistys- ja tykytoimintaa 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Pitkäkatu 37 
 

Postinumero 

65100 
 

Postitoimipaikka 

Vaasa 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Mira Huhta 
 

Puhelin 

040-186 2222 
 

Sähköposti 

mira@laukki.fi 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 

      
 

Palvelu, johon lupa on myönnetty 

      
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 

Tulosaluejohtaja E. Penttinen §23/2021 11.2.2021 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 

3.3.2021 LSSAVI/2787/2021 
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Hevosten ja hevostallin tilojen käyttöoikeus asiakastapaamisia varten vuokrataan ratsastuskoulu Stall Långvi-
kiltä.  
 
Stall Långvik, Y-tunnus: 2354147-5 
Ville Klemets ja Nora Brandt 
Puh. 045-209 0191 
Munsmontie 58, 65450 Sulva 
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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

 
Toiminta-ajatus 
 

Hevostoiminta Laukki Oy tuottaa sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaaliohjauksen palveluita lapsille, nuorille ja ai-
kuisille. Lisäksi palveluihin kuuluu Kelan ammatillinen kuntoutus (NUOTTI-valmennus). Kohderyhmänä ovat eri-
tyisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja nuoret aikuiset sekä kouluikäiset lapset, jotka tarvitsevat tukea tasa-
painoisen kehityksen turvaamiseksi. Keskeisenä työvälineenä ovat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mene-
telmät sekä ratkaisukeskeinen valmentava työote. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on hevostalliympäristössä 
tapahtuvaa sosiaalista kuntoutusta tai syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa. Toiminnassa hyödynnetään hevosen 
ja talliyhteisön ominaisuuksia asiakkaiden hyvinvoinnin edistämisessä sekä elämänhallinnan ja toimintakyvyn vah-
vistamisessa.  

Asiakkaan lähtökohtien mukaan Hevostoiminta Laukin palvelut voidaan järjestää mm. Sosiaalihuoltolain 
(L1301/2014 16 §, 17§) mukaisena sosiaaliohjauksena ja/tai sosiaalisena kuntoutuksena tai Lastensuojelulain 
(L417/2007 36§) mukaisena avohuollon tukitoimenpiteenä. Työ voi olla luonteeltaan ennaltaehkäisevää tai kor-
jaavaa. Sosiaalipalveluna järjestettävän toiminnan ja ammatillisen kuntoutuksen lisäksi Hevostoiminta Laukki 
tuottaa virkistystapahtumia ja erilaista vapaa-ajantoimintaa ryhmille ja työyhteisöille. 

 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Hevostoiminta Laukin arvoja ovat asiakaslähtöisyys, voimavarakeskeisyys ja luottamuksellisuus. Asiakaslähtöi-
syys ja voimavarakeskeisyys näkyvät siten, että toiminnan suunnittelun lähtökohtana on, että asiakas itse ja hänen 
läheisensä ovat yleensä asiakkaan elämäntilanteen parhaita asiantuntijoita. Palvelusuunnitelmaa ja tavoitteita laa-
dittaessa asiakas on tärkeässä roolissa. Asiakkaan voimavarojen etsiminen ja vahvistaminen ovat keskeisiä työ-
tapoja. Luottamuksellisuus syntyy asiakkaan yksityisyyden kunnioittamisesta ja salassapitosäännösten noudatta-
misesta sekä avoimesta vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa (asiakas tietää toiminnan tavoitteet, yrityksen toi-
mintaperiaatteet ja mitä tietoja hänestä kirjataan asiakasrekisteriin). Luottamuksellisuutta vahvistaa myös yrityk-
sen toiminnan läpinäkyvyys (esim. yrityksen toiminnasta tiedottaminen sekä ajantasainen tietosuojaseloste, oma-
valvontasuunnitelma ja turvallisuusasiakirja kaikkien nähtävillä www-kotisivuilla).  
 
Käytännön työskentelyä ohjaavia arvoja ovat luotettavuus, aito kohtaaminen ja asiakkaan vahvistaminen. 
 
Hevostoiminta Laukin toimintaperiaatteet pohjautuvat sosiaalipedagogiikan teoriaan: sosiaalisen kuntoutuksen to-
teuttamisessa periaatteena ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja elämyksellisyys. Asiakkaan omaa toimijuutta ja 
osallisuutta pyritään vahvistamaan toiminnallisten menetelmien avulla niin, että vaikutukset siirtyvät myös asiak-
kaan arkielämään ja siten hänen sosiaalinen toimintakykynsä paranee. Tärkeä toimintaperiaate on myös amma-
tillisuus. Ammatillisuuteen kuuluu sosiaalialan ammattilaisen eettisten periaatteiden noudattamisen lisäksi myös 
työssä käytettävien hevosten ammattimainen hoito ja käsittely. Ammatillisuuden tärkeitä tekijöitä ovat riittävä ja 
soveltuva koulutus, henkilökunnan ja hevosten hyvinvointi sekä toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen. 
 
Työn tekemisen kulttuurina Hevostoiminta Laukissa korostuu työntekijöiden itsenäinen työote, innostuneisuus, 
luovuus ja luotettavuus (asiat hoidetaan niin kuin on sovittu).  

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 

Riskinhallinta ja turvallisuutta lisäävät menettelytavat on kuvattu tarkemmin Hevostoiminta Laukin turvallisuusasia-
kirjassa, joka on laadittu Tukesin ohjeiden mukaisesti ja päivitetään vuosittain. Turvallisuusasiakirja on julkisesti 
nähtävillä osoitteessa www.laukki.fi/turva/ sekä Hevostoiminta Laukin asiakaskansiossa Stall Långvikin tallitu-
vassa. 
Lisäksi työntekijöiden käyttöön on laadittu menettelyohjeet erityistilanteita varten (esim. väkivalta- ja uhkatilanteet, 
epidemiat, päihteet). 
 
Riskinhallinnan työnjako 
 

Hevostoiminta Laukin toiminnan turvallisuudesta ja riskinhallinnasta vastaa yrittäjä Mira Huhta. Stall Långvikin 
edustajat vastaavat talliympäristön turvallisuudesta. Hevostoiminta Laukki Oy ja Stall Långvik tekevät yhteistyötä 
riskienhallinnassa ja turvallisuuden parantamisessa mm. käsittelemällä teemaan liittyviä aiheita tallitiimin 
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kokouksissa. Yrityksen työterveyshuolto on järjestetty TT Botnia Oy:ssä, joka osaltaan on myös mukana työym-
päristön riskikartoituksessa. 
 

 
 
Riskien tunnistaminen 
 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 

Henkilökunta on ohjeistettu ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista viipymättä yrittäjä Mira Huhdalle (puheli-
mitse, henk.kohtaisesti tai sähköpostilla). Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja tiedottaa hevostalliympä-
ristöön liittyvät epäkohdat ja riskit viipymättä Stall Långvikin edustajille. Hevostoiminta Laukki ohjeistaa myös asi-
akkaita ja yhteistyötahoja tuomaan esiin toiminnassa tai toimintaympäristössä havaitsemansa epäkohdat tai riskit. 
Riskien käsitteleminen 
 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 

 
Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja kirjaa hevostoiminnassa tapahtuneet onnettomuudet ja läheltä piti 
–tilanteet tapausilmoituslomakkeelle. Lomakkeet säilytetään Hevostoiminta Laukin hallussa ja ne muodostavat 
hevostoiminnan onnettomuuskirjanpidon. Hevostoiminnan ohjaaja ilmoittaa tapahtuneesta Stall Långvikin edus-
tajalle. 
Vakavien onnettomuuksien osalta tapausilmoituslomake toimitetaan kunnan tuoteturvallisuutta valvovalle viran-
omaiselle. 
 
Onnettomuus/ läheltä piti -tilanne käydään työntekijän ja asiakkaan kanssa läpi keskustellen joko heti tapahtu-
neen jälkeen tai kohtuullisen ajan kuluessa. Asiakasta opastetaan tarvittaessa vakuutuskorvausten hakemisessa 
(Hevostoiminta Laukin ryhmätapaturmavakuutus). Hevostoiminta Laukin edustaja varmentaa korvaushakemuk-
seen tapaturman sattuneen vakuutuksen piiriin kuuluvissa olosuhteissa.  
Työntekijä voi tarvittaessa käyttää työterveyshuollon palveluita apuna tapahtuneen käsittelyssä. 
 

Myös muussa kuin hevostoiminnassa tapahtuneet haittatapahtumat ja läheltä piti-tilanteet käsitellään yhdessä 
työntekijän kanssa ja kirjataan tapausilmoituslomakkeelle. 
Korjaavat toimenpiteet 
 

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 
 

Laatupoikkeamat ja muut haittatapahtumat pyritään käsittelemään pikaisesti. Yrittäjä ja henkilökunta käyvät yh-
dessä läpi tapahtuneeseen johtaneet syyt sekä suunnittelevat tarvittavat jatkotoimenpiteet (muutetaanko joitain 
toimintakäytäntöjä, mitä täytyy jatkossa huomioida jne.) 
 
Hevostoiminta Laukki Oy ja Stall Långvik käyvät hevostoiminnan onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet läpi mah-
dollisimman pian tapahtuneesta ja analysoivat mitkä tekijät johtivat onnettomuuden syntymiseen, miten vastaa-
vat onnettomuudet voidaan jatkossa välttää ja vaatiiko vastaavan estäminen jonkinlaisia toimenpiteitä (tallin ym-
päristössä tai itse toiminnassa). Tarvittaessa analysoinnissa ja uusien menettelytapojen suunnittelussa voidaan 
käyttää apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Korjaavat toimenpiteet kirjataan samalle em. tapausilmoituslo-
makkeelle. 
 

Muutoksista tiedottaminen 
 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun-
nalle ja muille yhteistyötahoille? 

 
Muutokset työskentelytavoissa sekä todetut tai toteutuneet riskit käsitellään tiimikokouksissa, joihin osallistuu koko 
henkilökunta. 
Hevostoimintaan liittyvät asiat käsitellään tarvittaessa tallitiimin kokouksissa, joihin osallistuvat sekä Hevostoiminta 
Laukin että Stall Långvikin henkilökunta. Mikäli muutokset koskevat toimintatapoja hevostalliympäristössä, muut-
tuneista käytännöistä ilmoitetaan Stall Långvikin ilmoitustaululla, jolloin kaikki talliyhteisössä saavat ne tietoonsa.  
 
Mikäli yhteistyötahoille tiedottaminen (esim. asiakkaita lähettävät tahot) on tarpeen, Hevostoiminta Laukin yrittäjä 
harkitsee mille tahoille tiedotetaan ja vastaa tiedottamisesta. 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
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Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi 
olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Mira Huhta, Fredrika Sourander ja Tiina Sirén-Nuutinen, Hevostoiminta Laukki Oy 
Ville Klemets ja Nora Brandt, Stall Långvikin edustajat 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

 
Mira Huhta, puh. 040-186 2222, email: mira@laukki.fi 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

 
Omavalvontasuunnitelma tarkistetaan vuosittain samassa yhteydessä Hevostoiminta Laukin turvallisuusasiakirjan 
päivittämisen kanssa. 
Vuosittaisen tarkistuksen lisäksi omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, jos toiminnassa tapahtuu 
olennaisia muutoksia (esim. palvelutarjontaan, palvelun laatuun, asiakaskuntaan tai asiakasturvallisuuteen liittyvät 
muutokset) 
Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja omaval-
vonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 
 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

 
Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä Hevostoiminta Laukin asiakaskansiossa Stall Långvikin tallituvassa (osoit-
teessa Munsmontie 58, 65450 Sulva) sekä Hevostoiminta Laukin internet-kotisivulla (www.laukki.fi) 
Palvelusopimuksen ja/tai palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä asiakkaalle tiedotetaan omavalvontasuunni-
telmasta ja siitä missä se on nähtävillä.  
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ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
Palvelutarpeen arviointi 
 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

 
Palvelun tarve arvioidaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään ja hänen läheisiltään sekä mahdolliselta lähettävältä 
taholta saatavien tietojen perusteella. Palvelujakson suunnittelu lähtee liikkeelle asiakkaan odotusten ja toiveiden 
selvittämisestä. Keskeistä on asiakkaan oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen 
selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntou-
tumisen mahdollisuudet. 
Asiakkaan palvelun tarvetta ja tavoitteita on saatettu arvioida jo lähettävän tahon toimesta (esim. BDI-kyselyn, 
GAS-menetelmän tai jonkin muun mittarin avulla). Asiakkaan suostumuksella näitä arvioita voidaan käyttää hy-
väksi myös Hevostoiminta Laukin palveluja asiakkaalle suunniteltaessa.  
 
Palvelutarpeen arvioinnissa pyritään ottamaan huomioon sekä toimintakyvyn fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen 
että kognitiivinen ulottuvuus. Arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat 
riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, sosiaalisten kontaktien vähyys, kipu jne. Sosiaalisen toimintakyvyn 
arvioinnissa käytetään tarvittaessa SPS-itsearviointiasteikkoa ja sosiaalisten taitojen itsearviointikyselyä. 
 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
 

Palvelutarvetta arvioitaessa kartoitetaan asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia selvittämällä asiakkaan omaa ja 
hänen läheistensä näkemystä niistä. Palvelutarpeen arviointi on vastavuoroinen prosessi siten, että Hevostoiminta 
Laukin edustaja informoi asiakkaalle millaisia palveluita ja millaisiin tarpeisiin yritys tarjoaa. Näin voidaan yhdessä 
suunnitella miten palvelutarve ja yrityksen tarjoamat palvelut vastaavat toisiaan. Palvelutarpeen kartoitus ja pal-
veluiden esittely ovat pääsääntöisesti asiakkaalle maksuttomia eivätkä sido asiakasta palveluiden hankkimiseen. 
 

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 

 
Sosiaalipalveluiden osalta Hevostoiminta Laukin edustaja laatii palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan ja tarvit-
taessa asiakkaan huoltajan, muun läheisen ja/tai lähettävän tahon kanssa. Toteutumista seurataan palautekes-
kustelujen avulla viimeistään palvelujakson päättyessä (ja tarvittaessa jakson aikana). 
Ammatillisen kuntoutuksen palveluissa toimitaan Kelan palvelukuvauksen mukaisesti (ei erillistä palvelusuunnitel-
maa, vaan tavoitteet kirjataan omalle Kelan lomakkeelle) 
 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 

 
Palvelua toteuttava Hevostoiminta Laukin edustaja on itse mukana laatimassa suunnitelmaa. 
 

Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse 
omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 
 

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta vahvistaa se, että asiakas on aina itse mukana laatimassa palvelusuunnitelmaa 
ja määrittelemässä tavoitteita, joihin palveluilla pyritään. Asiakkaan yksityisyyttä suojataan huolehtimalla tietosuo-
jasta asiakkaan asioita käsiteltäessä. Hevostoiminta Laukin palvelut perustuvat asiakkaan vapaaehtoisuuteen ja 
palveluiden sisältö suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa.  
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 

Hevostoiminta Laukin toiminnassa ei ole perusteita asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen. Toiminta 
perustuu asiakkaan vapaaehtoisuuteen. 
Mikäli asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua esim. sosiaalipedagogisen he-
vostoiminnan menetelmiä käytettäessä, Hevostoiminta Laukin henkilökunta voi evätä asiakkaan osallistumisen 
hevostoimintakerralle tai keskeyttää meneillään olevan hevostoimintakerran. 
 
Asiakkaan kohtelu 
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Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-
lista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta koh-
dannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 

Asiakkaan asiallinen kohtelu ja asiakaslähtöisyys ovat Hevostoiminta Laukin tärkeitä periaatteita,  
Asiakasta kohdannut haittatapahtuma käsitellään asiakkaan (ja tarvittaessa hänen läheistensä) kanssa henkilö-
kohtaisesti viipymättä. Vaaratilanteet ja läheltä-piti-tilanteet käsitellään Hevostoiminta Laukin turvallisuusasiakir-
jan mukaisesti. 
Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa (muistutuksen vastaanottaja mai-
nittu myöhemmin omavalvontasuunnitelmassa). 
 

Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 

Asiakkaiden ja heidän perheidensä huomioon ottaminen on olennainen osa Hevostoiminta Laukin palveluiden 
sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Omavalvontasuunnitelma on asiakkaiden 
vapaasti nähtävissä ja suunnitelmaa päivitettäessä asiakkailta voidaan tarvittaessa pyytää kommentteja ja kehit-
tämisehdotuksia omavalvonnan kehittämiseen liittyen. 
 

Palautteen kerääminen 
 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakas-
palautetta kerätään? 
 

Jokaiselta asiakkaalta kerätään palautetta sovitun palvelujakson lopussa ja tarvittaessa myös muulloin toiminnan 
aikana. Käytössä on kolme erilaista asiakaspalautekyselylomaketta. Palautetta hyödynnetään toiminnan sisällön 
ja asiakaspalvelun kehittämisessä. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 

Hevostoiminta Laukin edustaja käsittelee säännöllisesti asiakkailta kerätyt palautteet ja ottaa niistä saadut tiedot 
huomioon toimintaa suunniteltaessa. Työyhteisön tiimipalavereissa käydään säännöllisesti läpi asiakaspalauteky-
selyiden tuloksia ja käytetään niitä apuna toiminnan kehittämisessä. 
 
Tarvittaessa palautteita voidaan käydä läpi ja hyödyntää myös Stall Långvikin ja Hevostoiminta Laukin yhteisissä 
tallitiimin kokouksissa (asiakkaan yksityisyydensuoja huomioiden). 
Asiakaspalautteena tulleita kehittämisehdotuksia pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan käytännön toi-
minnassa.  
 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Hevostoiminta Laukin edustaja, Mira Huhta. Puh. 040-186 2222.  
Mikäli palvelu perustuu ostosopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. 
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Katarina Norrgård 
Postitusosoite:  
Sosiaaliasiamies 
PL 241 
65101 VAASA 
Käyntiosoite: 
Ruutikellarintie 4 
65100 VAASA 
p. 040 507 9303, katarina.norrgard(at)vaasa.fi 
 
Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu: 
1. Neuvoa asiakasta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (L812/2000) soveltamiseen 
liittyvissä asioissa  
2. Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä kohtelustaan sosiaalihuollossa,  
em. lain 23 §:n 1 momentin mukaan 
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3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
4. Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi  
5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnassa sekä antaa siitä 
selvitys kunnanhallitukselle vuosittain 
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Länsi-Suomen Maistraatti, Vaasan yksikkö, kuluttajaneuvonta: puh. 029 553 6901 
Kuluttajaneuvonnan verkkopalvelusta (www.kuluttajaneuvonta.fi) saa ohjeita ja apua kuluttamiseen liittyvissä 
asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys. 
Jos ongelma ei selviä, kuluttajaoikeusneuvoja: 

- antaa tietoa kuluttajan oikeuksista, mm. tavaran tai palvelun virheen hyvityksestä, sopimuksista ja mak-
samisesta 

- avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa  
Kuluttajaneuvontaan voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti. Mikäli asia ei puhelimitse selviä, neuvojan 
kanssa voi sopia tapaamisesta.  
 
 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 

Hevostoiminta Laukin edustaja käy viipymättä läpi saapuneet muistutukset ja antaa asiakkaalle kirjallisen vasti-
neen muistutuksen käsittelystä. Mikäli muistutus kuuluu (ostosopimustapauksissa) järjestämisvastuussa olevalle 
viranomaiselle, Hevostoiminta Laukin edustaja toimittaa muistutuksen oikealle viranomaiselle.  
Toimintaa kehitettäessä muistutukset käydään läpi ja selvitetään miltä osin toimintaa on mahdollista/ tarpeen 
muuttaa muistutusten pohjalta. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

30 vrk muistutuksen saapumisesta 
 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 

Palvelusuunnitelmaa tehdessä kartoitetaan yksilöllisesti asiakkaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista 
toimintakykyä ja suunnitellaan palvelun tavoitteet niiden suhteen. 
Hevostoiminta Laukin palveluissa asiakas on mukana aktiivisena toimijana ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 
edistäminen on aina yhtenä toiminnan tavoitteena. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan menetelmiä käytettä-
essä fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen onnistuu usein yhtäaikaisesti, 
sillä tallitoiminnassa käytetyt harjoitukset ja menetelmät ovat hyvin monipuolisia. 
 

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

Harrastuksiin ja vapaa-ajantoimintaan aktivoiminen voi olla yhtenä palvelun tavoitteena. Sosiaalipedagogiseen 
hevostoimintaan osallistuminen voi toimia asiakkaalle paitsi liikuntatoimintana, myös rohkaisuna lähteä kokeile-
maan uusia harrastuksia. 
 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuk-
seen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 

Palvelusuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista seurataan asiakkaalle tehtyjen palautekyselyjen ja asi-
akkaan kanssa käytyjen palautekeskustelujen avulla. Tarvittaessa voidaan käyttää samoja mittareita, joita on 
käytetty palvelutarpeen kartoittamisen yhteydessä (esim. sosiaalisten taitojen itsearviointi, SPS-itsearviointias-
teikko ja BDI-kysely) 
 

Ravitsemus 
 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 
 

- 
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Hygieniakäytännöt 
 
Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat hygieniakäytännöille ta-
voitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen es-
täminen. 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt 
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 

Hevostallilla toteutettavien palveluiden osalta Stall Långvik vastaa talliympäristön yleisestä siisteydestä ja hygie-
niasta ja Hevostoiminta Laukin edustaja asiakkaiden ohjeistamisesta niiden suhteen.  
  
Terveyden- ja sairaanhoito 
 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden hammashoidon 
sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemanta-
pauksen varalta. 
 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä 
kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

- 
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

 
Palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä kartoitetaan palveluiden käyttämiseen liittyvät terveydelliset seikat, 
jotka on otettava toiminnan toteutuksessa huomioon (esim. pitkäaikaissairaudet). Hevostoiminta Laukilla ei ole 
tarjolla terveyden- ja sairaanhoitopalveluita. 
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

 
Hevostoiminta Laukilla ei ole tarjolla terveyden- ja sairaanhoitopalveluita. 
 

Lääkehoito 
 
Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen lää-
kehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähim-
mäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että 
julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö. 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

 
Hevostoiminta Laukissa ei toteuteta lääkehoitoa 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

 
Hevostoiminta Laukissa ei toteuteta lääkehoitoa 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, 
terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asi-
akkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää 
on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 
 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunan-
tajien kanssa toteutetaan? 

 
Palvelusuunnitelman laadinnan yhteydessä selvitetään mitkä tahot kuuluvat asiakkaan palveluverkostoon. Suun-
nitelmaa tehtäessä sovitaan asiakkaan kanssa myös millaista yhteistyötä ja tiedonkulkua em. tahojen kanssa 
voidaan toteuttaa. Tarvittaessa palvelusuunnitelman laatimisessa voi asiakkaan luvalla olla mukana asiakkaan 
palveluverkoston jäseniä (esim. asiakkaan sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja) tai lähettävän tahon edustaja. 
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Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati-
muksia? 

Alihankintana hankitaan hevostallin tilojen ja hevosten käyttöoikeus Stall Långvikilta. Stall Långvik noudattaa 
omassa ratsastuskoulutoiminnassaan ja tallinpidossaan alalla voimassa olevia viranomaismääräyksiä. Stall 
Långvikilla ja Hevostoiminta Laukilla on kirjallinen sopimus yhteystyöstä ja he pitävät säännöllisesti tapaamisia, 
joissa käsitellään myös palvelujen sisällön ja laadun seurantaa ja kehittämistä. 
 

 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 

Määritelty Hevostoiminta Laukin turvallisuusasiakirjassa, joka on nähtävillä omavalvontasuunnitelman yhtey-
dessä sekä Hevostoiminta Laukin internet-sivuilla osoitteessa www.laukki.fi/turva/ 

Henkilöstö 
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa päivähoitolaki 
ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on lu-
vanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asi-
akkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti 
henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli 
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pi-
dettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja hen-
kilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys 
varmistetaan. 
 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Hevostoiminta Laukissa työskentelee kokopäiväisesti yrittäjä Mira Huhta, joka vastaa yrityksen toiminnasta. Yrit-
täjä on koulutukseltaan sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja sosiaalipedagogi-
nen hevostoimintaohjaaja®. 
Ohjaajina työskentelee osa-aikaisesti kaksi työntekijää (koulutukseltaan kehityspsykologian maisteri, sosiaalipe-
dagoginen hevostoimintaohjaaja®, sekä yhteisöpedagogi (AMK). 
 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Sijaisten käyttöä vältetään ja työntekijän ollessa estynyt työtehtävien hoitamisesta asiakastapaamiset siirretään 
toiseen ajankohtaan. 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Asiakasmäärä ja toimintaan yhtäaikaisesti osallistuvan asiakasryhmän koko mitoitetaan sen mukaisesti, että 
työntekijöillä on mahdollisuus turvallisesti toteuttaa toimintaa. Tarvittaessa voidaan käyttää avustavaa henkilö-
kuntaa, joka palkataan tapauskohtaisesti. 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnanta-
jien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä ote-
taan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakentee-
seen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön 
työntekijöille. 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
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Työtehtävän vaatimusten mukainen koulutus ja työkokemus, sekä soveltuvuus kyseisen asiakasryhmän kanssa 
työskentelyyn ovat ensisijaisia periaatteita. Luotettavuus, yhteistyötaidot sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn 
ovat edellytyksiä työssä onnistumiselle. 
Hevostoiminnassa avustavaa henkilökuntaa palkataan tarvittaessa tapauskohtaisesti. Henkilökunnan rekrytoin-
nissa huomioidaan, että työntekijällä on riittävä osaaminen sosiaalihuollon asiakkaiden kohtaamiseen sekä tar-
vittavat hevostaidot.   
 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 

Työntekijän soveltuvuutta ja luotettavuutta arvioidaan työhaastattelussa ja tiedustellaan tarvittaessa työntekijän 
ilmoittamalta suosittelijalta. 

Lasten kanssa työskentelevien on toimitettava työnantajan nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tar-

koitettu rikosrekisteriote (L504/2002 määräysten mukaisesti). 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä oma-
valvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen 
ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työ-
hön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja 
tietosuojaan? 
 

Yrittäjä perehdyttää uudet työntekijät henkilökohtaisesti työtehtäviin. Apuna käytetään perehdyttämissuunnitel-
maa, omavalvontasuunnitelmaa, turvallisuusasiakirjaa ja tarvittaessa muita välineitä. Etenkin työsuhteen alussa 
huolehditaan riittävästä tuesta ja neuvonnasta työntekijälle.  
Tapauskohtaisesti palkattavan avustavan henkilökunnan kanssa käydään perehdytyskeskustelu aina ennen 
työnteon aloittamista. Keskustelussa yrittäjä käy työntekijän kanssa läpi vähintään kyseisen asiakasryhmän eri-
tyispiirteet, turvallisuusohjeet ja tietosuojaan liittyvät säännöt. 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Yrittäjä ylläpitää osaamistaan säännöllisen täydennyskoulutuksen avulla. Tavoitteena on osallistua vähintään 
yhteen sosiaalipedagogisen hevostoiminnan menetelmiin liittyvään koulutukseen vuosittain sekä muihin sosiaa-
lialan osaamista kehittäviin koulutuksiin tarpeen mukaan.  
Työntekijöiden täydennyskoulutusta toteutetaan yhdessä tehtävän koulutussuunnitelman mukaan (koulutustar-
peiden ja tarjonnan huomiointi). Ensiaputaidot pidetään ajan tasalla säännöllisellä kouluttautumisella.  
 

Toimitilat 
 
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Suunnitelmassa 
kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai 
miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vie-
railut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.  
 
Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi: 
 
- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät? 
- Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa. 
 

Tilojen käytön periaatteet 

Hevostoiminta Laukilla ei ole toimitiloja sosiaalipalveluille. Sosiaalipalvelut toteutetaan em. alihankkijan (Stall 
Långvik) tiloissa tai asiakkaan arkiympäristössä. 
Ammatillisen kuntoutuksen palveluita tarjotaan asiakkaan arkiympäristön lisäksi myös Hevostoiminta Laukin toi-
mistotiloissa. 
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

- 
 

Teknologiset ratkaisut 
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Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. 
Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia 
vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suun-
nitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön 
ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 

- 
 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmis-
tetaan? 

- 
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 
Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotar-
vikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Hoitoon 
käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, 
kuulolaitteet, silmälasit. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheutta-
mista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutumi-
nen? 

 
Hevostoiminta Laukin toiminnassa ei ole tarvetta terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankintaan. 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

 
Hevostoiminta Laukin toiminnassa ei ole tarvetta terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankintaan. 
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edel-
lytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedon-
hallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tie-
toja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekis-
tereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosi-
aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti poti-
laan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot 
ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakas-
tiedot.  
 
Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 
19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan 
omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olen-
naisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuu-
delle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään 
velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen. 
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), 
tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla 
rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja 
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 
Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tietojenkäsittelyä 
suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tie-
tojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan 
erillisiin asiakirjoihin. 
 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä 
yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

Hevostoiminta Laukin henkilöstö on sitoutunut noudattamaan yrityksen tietosuojaselostetta sekä päivittämään 
sitä tarpeen mukaan.  
 



 

12 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 

Yrittäjä käy työntekijöiden ja harjoittelijoiden kanssa perehdyttämiskeskustelun ennen työnteon aloittamista. Kes-
kustelussa käsitellään em. asiat. 
 

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 

 
Tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä yrityksen internet-kotisivuilla (www.laukki.fi/yritys/tietosuojaseloste). 
Asiakkaalle informoidaan palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä missä tietosuojaseloste on nähtävissä. 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

 
Mira Huhta, puh.040-186 2222, mira@laukki.fi 
 

 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskin-
hallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuu-
desta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteutta-
misesta: 
 

Vuoden 2020 aikana on henkilöstön yhteistyönä kiteytetty Hevostoiminta Laukin yhteiset arvot sekä työkulttuuri 
(luotettavuus, aito kohtaaminen, asiakkaan vahvistaminen). Säännöllisissä henkilökunnan tiimipalavereissa ja 
työnohjauksessa käydään läpi, miten nämä toteutuvat käytännön toiminnassa ja millaisia kehittämistarpeita nou-
see henkilökunnan ja asiakkaiden palautteiden perusteella. 
 
Vuoden 2021 aikana tehdään osaamiskartoitus työn vaatimuksista sekä henkilöstön osaamiskartoitus. Täyden-
nyskoulutusta toteutetaan vuoden aikana laadittavan koulutussuunnitelman mukaisesti (mm. tietosuojakoulutus ja 
mahd. HelMi-mindfulness koulutus). 
 
Vuonna 2021 tehostetaan myös asiakaspalautteiden keräämistä: tavoitteena, että kaikki asiakkaat vastaavat vii-
meistään toimintajakson päättyessä sähköiseen palautekyselyyn. 
 
 

 
  

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

Vaasa 11.3.2021 
 

Allekirjoitus 
 
 

Mira Huhta 
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LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK-
SIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, 
elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  

- http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf 

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon 
johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf 

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf 

STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten 
asumispalveluiden laatusuositus 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammais-
ten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf 

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. 
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 

- http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppi-
miseksi.pdf 

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa 
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suosi-
tukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia 
 
Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:  

- Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 
 
Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä: 

- Valviran määräys 4/2010: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf 
 

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  
- Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselos-

teet.html  
- Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tietosuoja.fi/material/at-

tachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 
- Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 

 
- Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 

sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 

 
 
TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE: 
 
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman 
määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuu-
det ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytän-
nössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen 
laatimisen yhteydessä siinä olevat ylimääräiset tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma 
logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma. 
 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf

