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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT  
 

Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 

Nimi: Vetula Oy 

 
Palveluntuottajan Y-tunnus: 3010771-4 

 

 
 

Kunnan nimi: Vantaa 

 

Kuntayhtymän nimi:       

 
Sote -alueen nimi:       

 
Toimintayksikön nimi 

Vetula Oy 

 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

      
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

      
 

Toimintayksikön katuosoite 

      
 

Postinumero 

      

 

Postitoimipaikka 

      
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Sirpa Mäkelä 
 

Puhelin 

040 5600 645 

 

Sähköposti 

sirpa.makela@vetula.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 

30.07.2019 Vantaa/20.09.2019 Helsinki      
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 

05.12.2019      

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

      
 

 
 
 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET  

 
Toiminta-ajatus 

 

Vetula Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa yksilöllistä hyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävää ja edis-
tävää kotipalvelua, liikkumista tukevia palveluja sekä muita sosiaalipalveluja vanhuksille, vammaisille ja 
lapsiperheille. Muita sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi asiointiapu, palveluneuvonta, hakemusten täyt-
täminen, virkistystoiminta, kävely-ja juttuseura, toimintakyvyn tarkkailu, omaishoitajan vapaapäivän lo-
mitus sekä sairaalasta kotiutumisen avustaminen. 
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Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 

Vetula Oy:ssä asiakas kohdataan yksilöllisesti ja kiireettömästi. Joustavaa ja turvallisuusnäkökohdat 
huomioonottavaa palvelua toteutetaan asiakasta ja hänen itsemääräämisoikeuttaan ja yksityisyyttään 
kunnioittaen. Asiakkaan tarpeet ja toiveet ovat toiminnan lähtökohta. Pyrimme toiminnassa ylläpitämään 
ja edistämään asiakkaan toimintakykyä. 

 

 3 RISKINHALLINTA  
 
 

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Pyrimme tunnistamaan ennalta sellaiset työvaiheet ja tapahtumat missä voisi tapahtua vaaratilanne. 
Toimimme suunnitelmallisesti epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi. 
Kirjaamme toteutuneen haittatapahtuman sekä analysoimme siihen johtaneita syitä ja tapahtumia, jotta 
se voidaan jatkossa välttää. Tapahtumasta raportoidaan tarvittaessa eteenpäin tarvittaville tahoille. 
Autamme asiakasta tilanteen jatkotoimissa esimerkiksi korvausten hakemisessa. 
 

 
Riskien tunnistaminen 
 

 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

Henkilökunta keskustelee asiakkaan/läheisen kanssa kotona havaituista epäkohdista tai riskeistä. 
Kodin ulkopuolella liikkuessa noudatetaan varovaisuutta ja keskustellaan käytänteistä, miten turvalli-
suutta voidaan lisätä esimerkiksi apuvälineillä ja jalkineilla. 
 
Riskien käsitteleminen 

 
 

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

Tapahtuneet haittatapaukset tai uhat käsitellään ja analysoidaan sekä dokumentoidaan tilanteen edel-
lyttämällä tavalla raportoimalla ja/tai esimerkiksi valokuvaamalla. 
 

Korjaavat toimenpiteet 

 
 

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

Epäkohdat pyritään korjaamaan asiakkaan/läheisen kanssa yhteistyössä mahdollisimman nopealla ai-
kataululla. Tarvittaessa autamme epäkohtien korjaamisessa. 
 

Muutoksista tiedottaminen 

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

Asiat kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä asiasta keskustellaan asianosaisten kanssa. 
 

 
4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN  

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Sirpa Mäkelä 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

040 5600 645 
sirpa.makela@vetula.fi 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
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Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään aina kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun tai asiakastur-
vallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

 
 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Vetula Oy:n omavalvontasuunnitelman saa luettavaksi pyydettäessä ja se annetaan luettavaksi ja esi-
tellään asiakkaan luona tutustumiskäynnillä. Vetula Oy:n omavalvontasuunnitelma on nähtävillä myös 
yrityksen sivuilla www.vetula.fi. 
Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. 
 

 

 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  

 Palvelutarpeen arviointi 

 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Asiakkaan hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen läheisensä tai laillisen 
edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vah-
vistamisesta. 
 

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

Asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa tehdään hoito -ja palvelusuunnitelma jossa huomion koh-
teena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuu-
det. Palvelutarpeen arviointi kattaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn. Li-
säksi arvioinnissa otetaan huomioon terveys, ravitsemustila, turvallisuudentunne, sosiaalisten kontak-
tien määrä ja kipu 
 

 

 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

  

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

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan palvelutarpeen alussa asiakkaan ja/tai läheisen kanssa. Sitä seu-
rataan päivittäisen hoito- ja palvelusuunnitelman avulla. 
 

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

Tiedonkulun varmistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelmaa 
päivitetään koko ajan. 
 
 

 
 

 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? 
 

Työskentelemme asiakkaan kotona hänen omassa ympäristössään, joten asiakkaan kanssa yhdessä 
suunnitellaan ja toteutetaan hoito- ja palvelukokonaisuutta jossa yksityisyyttä, vapautta päättää omista 
asioistaan ja mahdollisuutta yksilölliseen omannäköiseen elämään tuetaan yhteisellä keskustelulla. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 

http://www.vetula.fi/
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. 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 

Asiakkaan hoito ja huolenpito perustuvat vapaaehtoisuuteen eikä rajoittamistoimenpiteitä käytetä. 
 

 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-
lista kohtelua havaitaan?  
 

Asiakasta kohdellaan asiallisesti ja hyvässä vuorovaikutuksessa. Jos asiakas kuitenkin kokee epäasi-
allista kohtelua niin siitä keskustellaan ja asiakas voi halutessaan tehdä muistutuksen palvelun järjes-
täjälle. 
Yksityisellä palveluntuottajalla on aina ilmoitusvelvollisuus kohdatessaan tai havaitessaan asiakkaan 
kaltoinkohtelua. 
 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, 
haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 

Jos asiakas kohtaa epäasiallista kohtelua, haittatapahtuman tai vaaratilanteen, kaikkia osapuolia kuul-
laan ja tehdään korjaavia toimenpiteitä. 
 

 Asiakkaan osallisuus 

  
 

Palautteen kerääminen 

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

Asiakaspalautetta toivotaan jatkuvasti puhelimitse ja asiakaskohtaamisissa. Jos palvelussuhde päättyy, 
asiakkaalta pyydetään palautetta myös kirjallisesti, jossa kysytään syytä palvelussuhteen loppumiseen. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 

Saatu asiakaspalaute otetaan soveltuvin osin käyttöön toiminnan kehittämiseksi. 
 

 Asiakkaan oikeusturva 

 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on 
kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät 
päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättö-
mällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi 
tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja 
annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.  

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 

Sirpa Mäkelä 040 5600 645, sirpa.makela@vetula.fi 
 

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 

Sosiaaliasiamies 09 8392 2537 antaa neuvoja hoitoon ja kohteluun liittyvissä ongelmatilanteissa Van-
taalla. 
Helsingin kaupungin neuvontanumero samoissa asioissa on 09 3104 3355. 
 

c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista 

Kuluttajaneuvonta 0295 053050, Siltasaarenkatu 12A, 00530 Helsinki 
Kuluttajaneuvonta neuvoo hoitoon ja kohteluun liittyvissä ongelmissa sekä avustaa potilasvahinkoasi-
oissa tai muistutuksen tekemisessä. 
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d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 

Palveluntuottajan toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään yri-
tyksen sisällä. Toimintatapoja ja ohjeistusta muutetaan tarvittaessa ja päätöksen mukaiseksi. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

Muistutuksen vastaanottaja käsittelee asian ja antaa siihen kirjallisen, perustellun vastauksen 14 vuo-
rokauden kuluessa. 
 

 
6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA  
 

 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

 

 

 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 

Asiakkaan kanssa keskustellen ja liikkuen saa hyvää tietoa siitä toteutuvatko tavoitteet. Tarvittaessa 
tavoitteita päivitetään kuitenkin vähintään puolen vuoden välein. 
 

 Ravitsemus 

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

Asiakkaat hoitavat ruokailun omassa kodissaan itsekseen tai autettuna. Jaksamisen ja vireystilan pe-
rusteella asiakkaan kanssa otetaan tarvittaessa puheeksi ravintoon ja nesteen saantiin liittyvät kysy-
mykset ja autetaan niissä. 
 

 Hygieniakäytännöt 

 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt 
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 

Asiakkaan kotona kiinnitetään huomiota hygieniakäytäntöihin ja keskustellaan niistä tarpeen vaatiessa. 
Tarvittaessa autetaan muuttamaan/ parantamaan hygieniakäytäntöjä asiakkaan tarpeita vastaaviksi. 
Työntekijä käyttää omia suojavarusteita suojautumiseen tarpeen mukaan. Työskentelyn aseptisuuteen kiinnitetään erityistä  
huomiota. 

 

 

 

 

 

 

 

 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

 
 

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

Yhteistyötä muiden palvelukokonaisuuteen kuuluvien kanssa hoitaa asiakas tai hänen omaisensa. 
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7 ASIAKASTURVALLISUUS  

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 

 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakastur-
vallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 
 

Asiakkaan asuessa kotonaan kiinnitetään huomiota siellä vallitseviin turvallisuusasioihin ja keskustel-
laan niistä asiakkaan/ omaisen kanssa. Tarvittaessa autetaan turvallisuusolosuhteiden parantami-
sessa. 

 Henkilöstö 

 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

 
 

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

Palvelujen tarjoaja on yksinyrittäjä. Yrittäjän ollessa estynyt tekemään työtään, sovitut työt pyritään 
hoitamaan tukiverkoston turvin. 
Toiminnan laajentuessa rekrytoidaan henkilökuntaa, jolloin työssä käytettäviltä henkilöiltä tarkastetaan 
rikosrekisteriote sekä varmistetaan että yrityksen arvot ja toimintaperiaatteet toteutuvat myös silloin. 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Sijaisia ei pääsääntöisesti ole käytössä mutta pakottavan tarpeen tullen sovitut työt hoidetaan tukiver-
koston voimin niin että yrityksen arvot ja toimintaperiaatteet toteutuvat. 
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8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY  
 

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

Palvelun tuottaja toimii yksin. 
Käsittelemme henkilötietoja laillisesti noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä 
toimien niin että rekisteröidyn yksityiselämänsuojaa ei loukata. 
Yrityksen toiminnan alussa käytössä on manuaalinen henkilötietorekisteri. 
 

 

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

Yrityksen tietosuojaseloste näkyy yrityksen sivuilla www.vetula.fi, kohdassa ”Ota yhteyttä” 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Sirpa Mäkelä 040 5600 645, sirpa.makela@vetula.fi 
 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteutta-
misesta. 
 
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. 
 
 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA  
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 

Allekirjoitus 
 
 

 
 

Vantaa 6.8.2020

http://www.vetula.fi/



