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Arvokkuustakuu
Hyväksytty Gävlen kunnan hoivalautakunnan kokouksessa 2012-12-19.
Voimassa 2013-03-01 alkaen. Korvaa aiemmat laatuselosteet.
 

1. JOHDANTO
 
Arvokkuustakuu (värdighetsgaranti) sisältää ne sitoumukset, jotka Gävlen kunnan 
hoivalautakunta (omvårdnadsnämnd) antaa asiakkailleen. Se sisältää myös ohjeita 
siitä, miten asiakkaat voivat toimia, ellei lautakunta heidän mielestään ole onnistunut 
täyttämään velvollisuuksiaan tyydyttävällä tavalla.

Arvokkuustakuun lähtökohtana on kansallinen vanhustenhuollon arvopohja, jossa
viitataan sosiaalipalvelulain 5. luvun 4. pykälään: ”Sosiaalipalvelun huolenpito 
iäkkäistä henkilöistä on järjestettävä siten, että näillä on mahdollisuus elää 
ihmisarvoista elämää ja voida hyvin (arvopohja)”, sekä sosiaalipalvelulain 5.
luvun 5. pykälään: ”Iäkkäiden henkilöiden on niin pitkälti kuin suinkin 
mahdollista voitava itse valita milloin ja millä tavoin heille annetaan 
kodissaan tukea ja apua sekä muita helppopääsyisiä palveluja”. 

Tämä lähtökohtanaan Gävlen kunta on päättänyt laatia arvokkuustakuun, joka koskee 
kaikkea hoivalautakunnan alaista toimintaa, ellei asiasta ole muuta ilmoitettu. Takuu ei 
näin ollen koske vain iäkkäitä henkilöitä, vaan myös nuorempia, joille on myönnetty 
tukitoimia LSS-lain (laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta) 
nojalla. Takuu koskee myös kaikkia Gävlen hoivahallinnon toimintaan sisältyviä
palveluja ja hoivatoimia sekä palveluja, josta muut kuin kunta huolehtivat lautakunnan 
toimeksiannosta. Takuulla hoivalautakunta tarkoittaa mahdollisten virheiden 
korjaamista.

Hoivahallinto on täydentänyt arvokkuustakuuta kutakin toimintamuotoa
(erityisasuntoja, kotipalvelua, henkilökohtaista apua jne.) koskevilla yleisillä 
suuntaviivoilla. Niistä käy myös ilmi, mikä pätee niiden hoitotoimien osalta, jotka 
perustuvat terveyden- ja sairaanhoitolakiin (HSL).

Takuun soveltamisen edellytyksenä on, että hoivalautakunnan avuntarpeenkäsittelijä 
on myöntänyt asiakkaalle apua tai tukitoimia. Takuu koskee näin ollen asiakasta
hoivalautakunnan palvelujen käyttäjänä. Siinä on lueteltu mitä asiakkaalla on oikeus
odottaa hänelle myönnetyn avun ja tukitoimien toteuttamisen yhteydessä. Takuussa on
myös annettu suuntaviivat johdolle ja muille työntekijöille siitä, mitä vaatimuksia 
heidän työlleen asetetaan.

Takuussa on lisäksi mainittu joitakin hoivaa/tukitoimia koskevia rajoituksia, jotta 
asiakkaat tietäisivät, mitä apua he eivät voi odottaa saavansa hoivalautakunnalta.
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2. AVUNTARPEEN ARVIOINTI
 
Kuten lakitekstistä käy ilmi, lait eivät sisällä yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, mitä 
apua kuntien on tarjottava tai kuinka apu ja tukitoimet on järjestettävä, vaan jokaisella 
kunnalla 
on vapaus ratkaista itse, miten ne järjestetään ja mikä ratkaisu on sopivin kussakin 
erityistapauksessa. Avuntarpeenkäsittelijän (biståndsbedömare) tulee näin ollen 
kuunnella asiakasta voidakseen ratkaista, mikä apu tai mitkä tukitoimet parhaiten 
vastaavat tämän tarpeita ja toivomuksia.

Kaikki Gävlen asukkaat, ja sosiaalipalvelulain alueella myös kaikki, jotka oleskelevat 
Gävlen kunnassa, voivat hakea hoivalautakunnan vastuualueeseen kuuluvaa apua tai
tukitoimia. Hakemus toimitetaan Gävlen hoivahallinnon (Omvårdnad Gävle) 
avustusyksikköön (biståndsenhet), minkä jälkeen tämä laatii asiaa koskevan 
selvityksen ja tekee avun myöntämistä koskevan päätöksen. Avuntarve arvioidaan aina 
yksilöllisesti lakimääräyksien puitteissa.

Asiakkaiden on tärkeää ymmärtää, että avuntarpeen arviointi ei merkitse, että hakijalle 
automaattisesti myönnettäisiin tämän hakemaa apua/tukitoimia, tai että tämän
toivomukset aina täytettäisiin. Avuntarpeenkäsittelijän tehtävänä on myös antaa
hakijalle ohjeita siitä, miten tämän kohtuullista elämisen tasoa ja hyviä elinehtoja 
koskevat tarpeet voidaan täyttää ilman, että kunta tai muut puuttuisivat asiaan.

Hoivalautakunnan avuntarpeenkäsittelijän myöntämän avun ja tukitoimien osalta 
lähtökohtana ovat osaksi hakijan sosiaalipalvelulain (SoL) mukaiset oikeudet, osaksi
tämän LSS-lakiin (laki eräistä toimintaesteisille annettavasta laista) perustuvat
oikeudet. Lähtökohtana ovat lain sanamuodot, eli sosiaalipalvelulain osalta ”oikeus
apuun” ja LSS-lain osalta ”oikeus tukitoimiin”. Sillä, joka on tyytymätön Gävlen 
hoivahallinnon tekemään päätökseen, on oikeus valittaa siitä.

2.1   OIKEUS APUUN TAI TUKITOIMIIN
 
Gävlen kunta on lain mukaan velvollinen järjestämään apua ja tukea omassa kodissa 
sekä muita helppopääsyisiä palveluja henkilöille, jotka tarvitsevat niitä selviytyäkseen 
päivittäisestä elämästään.

Sosiaalipalvelulain 4. luvun 1. §:n mukaan tämä oikeus koskee henkilöitä, jotka 
eivät itse kykene täyttämään tarpeitaan tai jotka eivät saa niitä täytetyiksi muulla tavoin

LSS-lain 7. §:n mukaan oikeus koskee henkilöitä joilla on:
– kehitysvamma, autismi tai autismin kaltainen tila
– huomattavia pysyviä älyllisiä toimintarajoitteita aikuisiässä saadun ulkoiseen 
väkivaltaan tai ruumiilliseen sairauteen perustuvan aivovamman johdosta
– muita pysyviä fyysisiä tai psyykkisiä toimintarajoitteita, jotka eivät selkeästi johdu 
normaalista ikääntymisestä, jos ne ovat suuria ja aiheuttavat huomattavia vaikeuksia 
päivittäisessä elämässä, ja näin ollen suuren tuen tai palvelujen tarpeen.
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2.2 AVUN TAI TUKITOIMIEN TARKOITUS
 
Sosiaalipalvelulain nojalla myönnettävä apu on kohdistettava siten, että: 

– asiakkaalle taataan avun kautta kohtuullinen elämisen taso ja apu muotoillaan siten,
että se vahvistaa hänen mahdollisuuksiaan elää itsenäistä elämää (sosiaalipalvelulain
4. luvun 1. §)

LSS-lakiin perustuvat tukitoimet on kohdistettava siten, että:

– ne edistävät laista ilmi käyvän kohderyhmän tasa-arvoisia elämisen ehtoja ja täyttä 
osallisuutta yhteiskuntaelämään (LSS 5. §)

– asiakkaalle annetaan mahdollisuus elää yhdenveroisin ehdoin muiden kanssa
(LSS 5. §).

2.3  KOHTUULLINEN ELÄMISEN TASO
 
Henkilölle, jolle on myönnetty sosiaalipalvelulain mukaista apua, tulee avun kautta
turvata kohtuullinen elämisen taso (sosiaalipalvelulain 4. luvun 1. §).

Avuntarpeenkäsittelijän tulee tästä lähtökohdasta lähtien selvittää ja arvioida avun 
tarve sekä tehdä tarpeiden täyttämistä koskeva päätös. Olennaista on tällöin sen seikan 
arvioiminen, mikä apu parhaiten vastaa hakijan fyysisiä ja/tai psyykkisiä tarpeita.
Samalla on myös otettava huomioon, miltä hakijan päivittäinen elämä näytti ennen 
tarpeen syntymistä.

Tämä merkitsee, että asian käsittelijän myöntämä apu on kohdistettava tulevaisuuteen 
ja että sen avulla on mahdollisimman pitkälti pyrittävä saavuttamaan hakijan aiempaa
päivittäistä elämää vastaava laatu sikäli kuin hänen toimintakykynsä sen sallii.

2.4  HYVÄT ELÄMISEN EHDOT
 
Henkilölle, jolle myönnetään LSS-lain mukaisia tukitoimia, on päätöksen avulla 
taattava hyvät elämisen ehdot (LSS 7. §). 

Tämä merkitsee, että avuntarpeenkäsittelijän myöntämät tukitoimet on sopeutettava 
asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja muotoiltava siten, että ne ovat asiakkaan 
helposti saavutettavissa. Tukitoimien tulee vahvistaa asiakkaan kykyä elää itsenäistä 
elämää ja oltava jatkuvia ja yhteensovitettuja.
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3. MITÄ ASIAKKAALLA ON OIKEUS ODOTTAA

3.1  HYVÄ LAATU
 
Sosiaalialan palvelujen on sosiaalipalvelulain 3. luvun ja LSS-lain 6. §:n mukaan oltava 
korkealaatuisia.

Korkealla laadulla tarkoitetaan, että henkilökunnalla on työn asettamia vaatimuksia 
vastaava koulutus ja kokemus. Käytettävissä on oltava henkilökuntaa, jolta asiakas saa
korkealaatuista tukea, palveluja ja hoivaa. Toiminnan laatua on johdonmukaisesti 
kehitettävä ja se on varmistettava.

Hoivalautakunta tähdentää myös tasa-arvoisen kohtelun merkitystä tärkeänä laadun 
edellytyksenä viranomaistoiminnassa ja hoivatoiminnassa. Se merkitsee, että 
asiakkaille on tarjottava yksilöllisesti sopeutettuja tukitoimia sukupuoleen, etniseen 
taustaan, uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen, toimintarajoitteeseen, 
sukupuoliseen suuntautumiseen, sukupuolirajat ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun 
tai ikään katsomatta.

3.2 INFORMAATIO
 
Hakijalla on aina oikeus saada tietoja toiminnasta voidakseen tietää mitä apua tai 
tukitoimia hän voi hakea, mitä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia avun tarpeen 
täyttämiseen on ja millä tavoin hän itse voi osallistua avun tai tukitoimien
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Henkilökunnan tulee informoida hakijaa hänen 
ymmärtämällään tavalla (kieli, puhe, tarvittaessa selkokieli) siitä:

– mitä toimintaan sisältyy, miten se on organisoitu ja mihin tavoitteisiin ja 
suhtautumistapoihin se perustuu

– miten toiminnan laatu on määritelty ja miten se on koettu ja arvioitu 
laatuselvityksissä, asiakastyytyväisyyskyselyissä ym.

– mitä tukitoimien myöntämiseksi vaaditaan

– mitä valinnanmahdollisuuksia ja oikeuksia hakijalla on

– mitä maksuja myönnetyistä tukitoimista peritään.
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3.3 ASIAKKAAN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET
 
Hoivalautakunta haluaa, että asiakkaat tukitoimien myöntämisen ja toteuttamisen 
yhteydessä saavat vaikutusvaltaa, valintamahdollisuuksia ja osallisuutta.
 
3.3.1  VAIKUTUSVALTA
 
Asiakkaalle on avuntarpeenkäsittelyn yhteydessä annettava mahdollisuus vaikuttaa 
siihen, mikä tai mitä tukitoimia hänellä on mahdollisuus saada.
Avuntarpeenkäsittelijän on yhdessä hänen kanssaan päätettävä, mitkä tukitoimet
parhaiten vastaavat hänen tarpeitaan, jotta hän saisi kohtuullisen elämisen tason
(sosiaalipalvelulaki) tai hyvät elämisen ehdot (LSS-laki).
 
3.3.2 VALINTAMAHDOLLISUUDET

Henkilöllä, joka asuu omassa huoneistossa erityisasuntolassa, on halutessaan oikeus
vaihtaa johonkin toiseen asumisyksikköön.

Henkilö, jolla on erityisiä tarpeita, voi hakea asuntoa, joka on sopeutettu hänen
tarpeisiinsa.

Henkilöllä, jolle on myönnetty kotipalvelua omassa kodissa, on mahdollisuus valita 
haluaako hän kotipalvelua kunnalta vai kunnan ulkopuoliselta kotipalvelun tuottajalta.

Henkilökohtaisen avun osalta hakijalla on lain mukaan oikeus valita avun antaja ja
osallistua myös henkilökunnan rekrytointiin.

3.3.3  OSALLISUUS
 
Asiakkaan on saatava mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten myönnetyt tukitoimet
toteutetaan ja suunnitellaan avuntarvepäätöksestä ilmi käyvissä puitteissa. Tukitoimien 
toteuttaminen yksissä tuumin asiakkaan kanssa varmistetaan toteuttamissuunnitelman 
avulla.

3.4  KOHTELU
 
Asiakkaalla on oikeus odottaa hyvää ja arvokasta kohtelua. Tämä koskee myös hänen 
läheisiään ja muita, jotka osallistuvat avuntarveselvitykseen ja/tai apu- tai tukitoimiin 
ja muihin toimintaan liittyviin yhteydenpitoihin.   

Hyvä kohtelu merkitsee, että asiakkaan osallisuuden ja turvallisuuden tarve täytetään. 
Avuntarpeenkäsittelijän ja muun henkilökunnan tulee kuunnella asiakkaan 
toivomuksia.

Arvokas kohtelu merkitsee, että asiakkaan on saatava tuntea tulevansa hyväksytyksi ja 
voivansa luottaa omiin voimavaroihinsa.
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Asiakasta on näin ollen aina kuunneltava ja kohdeltava ystävällisesti ja korrektisti 
tavalla, jonka hän ymmärtää samalla kun hänen henkilökohtaista 
loukkaamattomuuttaan kunnioitetaan.

Henkilökunnan tulee: 

– omata riittävät tiedot asiakkaasta voidakseen muodostaa käsityksen tämän 
erityistarpeista ja täyttää ne

– huomioida tekijöitä, jotka voivat saada asiakkaan tuntemaan turvallisuutta tai 
turvattomuutta ja joiden ansiosta tämä saa tarpeensa täytetyiksi

– kunnioittaa asiakkaan huomioiduksi tulemisen tarvetta, välttää puhelimessa 
puhumista ja asiakkaan pään yli puhumista tai tämän sivuuttamista muulla tavoin 
avun/tukitoimien yhteydessä.

 
3.5  YHTEYSHENKILÖ
 
Asiakkaan vaikutusvallan ja informaatiotarpeen täyttämiseksi tälle asetetaan 
yhteyshenkilö henkilökunnan keskuudesta. Yhteyshenkilö ei aina ole tarpeen 
esimerkiksi tilapäisen tai rajoitetun avun ja tukitoimien yhteydessä. Toiminnanjohtaja 
on tällöin vastuussa yhteyshenkilön tehtävistä. Yhteyshenkilön tehtävä on 
luottamustehtävä ja sen vuoksi on tärkeää, että osapuolet tulevat toimeen keskenään ja 
että asiakas on tyytyväinen yhteyshenkilön tapaan huolehtia tehtävistään.

Yhteyshenkilön tulee:

– toimia yhdyssiteenä asiakkaan/tämän läheisten/mahdollisen edustajan ja toiminnan 
välillä sekä valvoa tilannetta ja huolehtia siitä, että kaikki toimii mahdollisimman 
hyvin. Hänen tulee myös pitää yhteyttä asiakkaaseen ja koordinoida tukitoimet yhdessä 
mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa

– informoida asiakasta ja tämän suostumuksella myös tämän läheisiä/edustajaa
toiminnan muutoksista ja apuun ja tukitoimiin liittyvistä käytännön asioista 

– säännöllisesti sovitun mukaan varata aikaa yhteisille keskusteluille asiakkaan kanssa 
asioista, joita tämä pitää tärkeinä

– tarvittaessa sovittuaan asiasta asiakkaan kanssa auttaa tätä saamaan käteisvaroja 
rahojen käsittelyyn sovellettavien rutiinien mukaisesti.

Asiakkaalla on halutessaan oikeus vaihtaa yhteyshenkilöä milloin vain, eikä hänen 
tarvitse perustella päätöstään. Vakinaisen yhteyshenkilön ollessa vapaana tämän tilalle 
on tarjottava sijaista.
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3.6  TOTEUTTAMISSUUNNITELMA
 
Toteuttamissuunnitelma on palveluntuottajan ja asiakkaan ja/tai tämän edustajan 
yhdessä laatima sopimus siitä, miten myönnetty apu tai tukitoimet toteutetaan.

On hyvä, jos asiakas tai joku tämän läheisistä kertoo henkilökunnalle asiakkaan 
aiemmasta ja nykyisestä elämäntilanteesta, niin että työntekijät saavat tietää, mitä
heidän tulee ottaa huomioon, jotta toimenpiteet saataisiin sopeutettua asiakkaan 
tarpeiden mukaan.

Toteuttamissuunnitelman tulee:

– sisältää avuntarvepäätös lähtökohtana yleiskuva siitä, missä, milloin ja miten
apua/tukitoimia annetaan

– sisältää selonteko asiakkaan toivomuksista ja seikoista, joita tämä pitää erityisen 
tärkeinä apua/tukitoimia toteutettaessa

– lähteä asiakkaan yksilöllisistä tarpeista ja toivomuksista samalla kun huomioon 
otetaan toimintarajoitteet, ikä, kulttuuri, uskonto sukupuoli/sukupuolinen 
suuntutuminen ja muut tekijät, jotka saattavat vaikuttaa avun/tukitoimien 
toteuttamiseen

– tuoda esille asiakkaan osallisuus ja osanotto suunnitelman laadintaan

– tuoda esille yhteistyö asiakkaan läheisten ja muiden tälle tärkeiden henkilöiden 
kanssa

– olla käynnistetty viikon kuluessa apua/tukitoimia tehdyn päätöksen jälkeen ja valmis 
viimeistään 14 päivän kuluessa

– sisältää ajankohtaisia tietoja ja se on myös päivitettävä viimeistään joka kuudes 
kuukausi, ellei päivitys ole tarpeen jo aikaisemmin muuttuneiden tarpeiden johdosta.

Toteuttamissuunnitelmassa on otettava huomioon työaikaa ja työympäristöä koskevat 
laki- ja sopimusmääräykset.

3.7.  HENKILÖKUNNAN PÄTEVYYS JA JATKUVUUS

Työntekijöiden on oltava tarpeeksi päteviä voidakseen antaa asiakkaalle sellaista hoivaa 
ja palvelua, johon tällä on oikeus. Palveluntuottajalla on oltava henkilökuntaa, jolla on 
erityisosaamista esimerkiksi dementiasta, psyykkisistä toimintarajoitteista,
viittomakielestä jne. Lisäksi Gävlen hoivahallinto järjestää toimintaa tietyille erityisille 
kohderyhmille. Tätä toimintaa varten on henkilökuntaa, joka kykenee kohtaamaan 
kohderyhmän tarpeet.
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3.7.1 HENKILÖKUNNAN JA HOIVAN JATKUVUUS

Asiakkaalla on oikeus jatkuvuuteen hoivassa. Häntä auttavien henkilöiden määrä on 
näin ollen pidettävä mahdollisimman pienenä. Asiakkaan on myös hyvissä ajoin 
saatava tietoja henkilökunnan vaihtumisesta esimerkiksi kesälomien yhteydessä.

Jatkuvuutta tulee ylläpitää myös varsinaisessa hoivatyössä, niin että työntekijät, jotka 
asiakas kohtaa, ovat tämän kanssa käytyjen keskustelujen ja asiassa laaditun 
dokumentaation pohjalta perehtyneitä asiakkaan tarpeisiin ja tietävät, mikä on hänelle 
tärkeää apua/tukitoimia annettaessa.

Asiakkaan on myös voitava odottaa, että hän aina saa sen avun/tuen, joka hänelle on 
myönnetty ja että toimenpiteet toteutetaan hänen kanssaan sovitulla tavalla.

Asiakkaan on myös voitava odottaa, että henkilökunta saapuu sovittuun aikaan ja että 
häneen muussa tapauksessa otetaan yhteyttä, jos ajankohtaa on muutettava.

3.8  YHTEISTOIMINTA/LÄHEISET
 
Yhteistoiminta on hyvän ja laadukkaan hoivan ja palvelujen edellytys. Edellytyksenä 
on, että yhteistoiminta aina tapahtuu asiakkaan ja/tai tämän edustajan suostumuksella.

Yhteistoiminta ja voimavarojen käytön yhteensovittaminen voivat olla erityisen tärkeitä 
Gävlen laita-alueilla asuvien osalta, jotta hyvän hoidon edellyttämä hoivan saatavuus,
läheisyys ja jatkuvuus voitaisiin täyttää. Maantieteellisten seikkojen huomioon 
ottaminen hoivatoimia järjestettäessä ei saa olla esteenä hoivatoimien järjestämiselle 
yhdenvertaisin ehdoin.

Avuntarpeenkäsittelijän ja palveluntuottajan:

– tulee yhdessä asiakkaan kanssa arvioida, voitaisiinko hoivan tai tukitoimien laatua 
parantaa tekemällä yhteistyötä muiden kanssa ja jos näin on, huolehtia yhteistyön
käynnistämisestä

– välittää tarvittaessa yhteys tai tehdä aloite yhteistyöstä muiden asiaan liittyvien 
yksiköiden ja hoidonantajien, kuten perusterveydenhuollon ja sairaalan kanssa.
Asiakas voi itse esittää toivomuksia mahdollisista muista yhteistyökumppaneista. 
Tavoitteena on oltava mahdollisimman yhtenäinen hoiva

– pyrkiä saamaan aikaan yhteistyötä vapaaehtoisjärjestöjen, kohtauspaikkojen ja 
vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa lisätäkseen näiden tuella asiakkaan mahdollisuuksia 
ottaa osaa yhteiskuntaelämään ja yhteydenpitoon muiden kanssa, jos asiakas niin 
haluaa ja/tai jos se on hänelle tärkeää.
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3.8.1 LÄHEISET

Yhteistyöhön voidaan ottaa mukaan myös asiakkaalle tärkeitä henkilöitä, jos hän niin 
haluaa. Kyseeseen voi tulla uskottu mies, omaiset tai muut läheiset, joiden suhde 
asiakkaaseen on sellainen, että he omien kokemustensa ja tietojensa ansiosta voivat 
auttaa parantamaan hoivan laatua.

Tämä merkitsee, että asiakkaalle tärkeät henkilöt voivat:
– osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamissuunnitelman laatimiseen, jos
asiakas suostuu siihen

– osallistua keskusteluihin hoivasta ja saada tietoja kunnan omaistukeen sisältyvistä 
tukimuodoista

– välittää asiakkaan suostumuksella tietoja tämän taustasta ja elintavoista. He voivat 
myötävaikuttaa elämäntarinaan, jonka avulla apu tai tukitoimet suunnitellaan ja 
toteutetaan niin, että ne mahdollisimman pitkälti vastaavat asiakkaan edellytyksiä ja 
tarpeita

– tarvittaessa saada tietoja mahdollisuuksista määrätä asiakkaalle uskottu 
mies/edunvalvoja. Hakemuksen laatimiseen saa tarvittaessa apua avun tai tukitoimien 
antajalta.

3.9  TURVALLISUUS
 
Avun ja/tai tukitoimien yhteydessä asiakkaan on aina voitava tuntea, että hänen olonsa 
on turvallinen ja että hänen oikeuksiaan valvotaan.

Oman turvallisuutensa vuoksi hänen on voitava odottaa, että palvelu, hoiva ja muut
tukitoimet ovat saatavissa silloin, kun niitä tarvitaan. Äkillisen avuntarpeen yhteydessä
hänen on saatava tarvitsemaansa apua.

Toimintaan käytettävien toimitilojen on täytettävä esteettömyydelle asetetut 
vaatimukset ja ne on sopeutettava myös toimintarajoitteisille (esimerkiksi 
kuulovammaisten induktiosilmukka tarvittaessa).

Työhön liittyvien päivittäisten rutiinien on oltava niin vakiintuneita, että asiakas 
tuntee, että hänen toivomuksiinsa suhtaudutaan vakavasti ja että yhteydenpito hänen, 
hoivalautakunnan ja palveluntuottajan välillä aina hoidetaan korrektisti ja 
asiantuntevasti.

Toiminnassa on otettava huomioon asiakkaan virikkeiden tarve samalla kun 
yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä on pyrittävä ehkäisemään.

Työntekijöillä on vastuu tarvittavien apuvälineiden käyttämisestä ja kunnossapidosta ja 
heidän on tarvittaessa tuotava apuvälineiden tarve esille.
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Lääketeknisten apuvälineiden käytössä on noudatettava turvallisuusmääräyksiä, niin 
että vahinkojen vaara saadaan eliminoiduksi.

Uhkauksiin ja väkivaltaan liittyvien turvatoimien on oltava niin rutiininomaisia, että 
tällaisten tilanteiden vaara eliminoidaan mahdollisimman pitkälti. Mahdollisten
välikohtausten sattuessa on järjestettävä kunnon seuranta.

Asiakkaan henkilökohtainen oikeusturva on otettava huomioon asian käsittelyn 
kaikissa vaiheissa. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti lasten oikeuksien 
huomioonottamiseen.

Turvallisen ympäristön luomiseksi on vahvistettu rutiinit, joita sovelletaan lahjoihin, 
vaitiolovelvollisuuteen, valituksiin, hygieniaan, uhkauksiin ja väkivaltaan, 
paloturvallisuuteen, henkilökohtaiseen suojaan, toimenpiteisiin epäkohtien yhteydessä
jne.

3.9.1 HENKILÖKOHTAINEN LOUKKAAMATTOMUUS
 
Hoivan on perustuttava asiakkaan henkilökohtaisen loukkaamattomuuden 
kunnioittamiseen.

Asiakasta ei saa altistaa väkivallalle tai muille henkisille tai ruumiillisille loukkauksille.

Asiakas ei saa joutua kokemaan tilanteita, joiden tämä katsoo loukkaavan 
arvokkuuttaan.
Henkilökunta ei saa laiminlyödä asiakkaan kuuntelemista ja toimenpiteisiin 
ryhtymistä, jos tämä kokee hoivan jollakin tavoin loukkaavaksi tai epäarvokkaaksi.

Asiakkaalla on oikeus henkilökohtaiseen sfääriin ja hän hallitsee itse henkilökohtaista
omaisuuttaan, ellei hän ole antanut henkilökunnalle lupaa käsitellä sitä.

Määrätapauksissa – jos asiakas on esimerkiksi sekasortoinen ja saattaa altistaa itsensä
liikennevaaroille tai paleltumisen vaaralle – saattaa asiaan puuttuminen olla 
välttämätöntä, vaikka se tapahtuisikin vastoin asiakkaan tahtoa ja rikkoisi fyysistä 
loukkaamattomuutta koskevaa pääsääntöä. Ratkaisevaa asiaan puuttumisen kannalta 
on, pidetäänkö toimenpiteitä turvallisuustoimenpiteinä asiakkaan hengen ja terveyden 
suojelemiseksi.

Henkilökohtaisen loukkaamattomuuden kunnioittaminen saattaa myös muissa 
yhteyksissä olla ristiriidassa hoivalautakunnan asettamien yksilön tarpeiden 
täyttämistä koskevien tavoitteiden kanssa. Näin voi olla, ellei henkilö sairauden tai 
muun syyn vuoksi kykene tai halua täyttää tarpeitaan, vaan kieltäytyy esimerkiksi 
syömästä, asettaa itsensä alttiiksi riskeille, käyttäytyy hyökkäävästi ympäristöään 
kohtaan tai laiminlyö hygieniastaan huolehtimisen, mistä on kielteisiä seurauksia niin 
asianomaiselle itselleen kuin hänen ympäristölleenkin. Tällaisissa tilanteissa voi olla 
perusteltua ryhtyä suojatoimiin asiakkaan oman tai hänen ympäristönsä turvallisuuden 
takaamiseksi.
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3.9.2 TURVALLINEN KOHTELU
 
Asiakkaan on voitava tuntea turvallisuutta ja luottamusta suhteessaan henkilökuntaan. 
LSS-lain mukaiseen toimintaan palkattavan henkilökunnan ja LSS-lain nojalla 
toimivien yhteyshenkilöiden ja saattajien työhönoton yhteydessä on aina hankittava ote 
rasiterekisteristä.

Henkilökunnan tulee aina esittäytyä asiakkaalle.

Kaikkien työntekijöiden (myös sijaisten) on käytettävä nimilaattaa ja voitava 
tarvittaessa esittää ammattihenkilökorttinsa.

Ammattihenkilökortin on oltava hyvin näkyvillä.

3.9.3  TALOUDELLISET KYSYMYKSET ym.

3.9.3.1. Lahjat henkilökunnalle

Työntekijät eivät saa ottaa vastaan ylimääräisiä palkkioita siitä työstä, josta heille
maksetaan palkkaa. Asiakkaat ja/tai heidän läheisensä eivät saa tuntea, että heidän 
pitäisi palkita työntekijöitä antamalla heille lahoja, rahaa tai vastaavaa, vaikka nämä 
ovatkin kohdelleet heitä hyvin ja tehneet hyvää työtä.

3.9.3.2. Testamentti
 
Työntekijät eivät saa millään tavoin osallistua testamentin laadintaan. Tämä koskee 
myös testamentin todistamista.
 
3.9.3.3. Yksityiset rahavarat
 
Asiakkaalla on itsellään vastuu rahoistaan ja ostoksiaan koskevista päätöksistä. 
Henkilökunta voi yksityisten rahavarojen käsittelystä laadittujen rutiinien puitteissa 
antaa hänelle siinä käytännön apua.

Ellei asiakas sairauden tai toimintarajoitteen johdosta kykene itse ottamaan vastuuta
rahoistaan, hän voi hakea käräjäoikeuden määräämää uskottua miestä/edunvalvojaa.

Jos asiakas tarvitsee henkilökunnalta apua pienempien ostosten tekoon ym., asiakkaan 
on aina annettava suostumuksensa sille ja henkilökunnan ja asiakkaan/tämän 
edustajan on sovittava asiasta ensin.
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3.9.4 VAITIOLOVELVOLLISUUS JA SALASSAPITOMÄÄRÄYKSET
 
Avusta ja tukitoimista vastaavilla työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus, joka koskee niin
asiakasta auttavaa henkilökuntaa kuin myös muita saman organisaation työntekijöitä. 
Työntekijät eivät näin ollen saa kertoa ulkopuolisille asioista, joista asiakas on kertonut 
heille tai jotka he ovat saaneet tietää asiakkaasta ja tämän tilanteesta. Työntekijät eivät 
myöskään ilman asiakkaan suostumusta saa toimittaa tietoja edelleen. 
Toteuttamissuunnitelma ja asiakasta koskevat päiväkirjamerkinnät on säilytettävä niin, 
että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.
 
3.9.5  HOIVASSA ILMENEVÄT PUUTTEET
 
Avusta tai tukitoimista huolehtivalla henkilökunnalla on vastuu siitä, että toimenpiteet 
ovat laissa määritellyn mukaisesti laadukkaita ja täyttävät arvokkuustakuun
vaatimukset. Jos tästä huolimatta ilmenisi puutteita, on tärkeää, että asiakas tai tämän 
omaiset raportoivat asiasta, niin että toiminnasta vastaavat saavat mahdollisuuden
korjata virheet.
 
3.9.5.1 Valitukset/mielipiteet
 
Hoivalautakunta on laatinut valitusten ja näkökantojen käsittelyä varten erityiset 
rutiinit, joita asiakas ja/tai tämän omaiset voivat noudattaa halutessaan huomauttaa 
puutteista, antaa myönteistä palautetta tai tuoda esille muita mielipiteitä.

Asiakkaalla ja hänen omaisillaan ja muilla läheisillään on mahdollisuus esittää 
valituksia ja mielipiteitä, elleivät he katso avun tai tukitoimien vastaavan hyvälle 
laadulle asetettuja vaatimuksia.

Asiakkaan on aina voitava tuntea, että hänen valituksiinsa ja mielipiteisiinsä
suhtaudutaan vakavasti, sekä saatava vahvistus niiden perilletulosta sekä siitä, mihin 
toimenpiteisiin niiden johdosta aiotaan ryhtyä. Toiminnanjohtajan on 7 vuorokauden
kuluessa ilmoitettava, mitä toimenpiteitä niiden johdosta mahdollisesti suunnitellaan 
tai on toteutettu.

3.9.5.2 Lex Sarah 

Jotta mahdolliset epäkohdat todettaisiin ajoissa ja korjattaisiin, Ruotsissa on voimassa 
erityinen laki, ns. Lex Sarah, joka sisältää tiettyjä velvoitteita avun ja tukitoimien
antajille. Henkilökunta on lain mukaan velvollinen raportoimaan epäkohdista 
välittömästi palveluntuottajalle ja tämän on sen jälkeen tutkittava, korjattava tai 
eliminoitava raportoidut epäkohdat viipymättä. Palveluntuottajan on pikimmiten 
ilmoitettava asiasta Sosiaalihallitukselle, jos epäkohdat osoittautuvat vakaviksi.

Lex Sarah merkitsee siis, että hoivatoimista huolehtivalla henkilökunnalla on 
ilmoitusvelvollisuus. Jos asiakas tai hänen läheisensä haluavat huomauttaa 
epäkohdista, tulee heidän toimittaa näkökantansa ja valituksensa hoivalautakunnan 
kautta (ks. edeltä).
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3.9.6 KIELI JA KOMMUNIKAATIO
 
Asiakas ei saa joutua väärinymmärretyksi tulemisen vaaraan esimerkiksi kielellisistä 
syistä. Jos hänen on vaikea ymmärtää ruotsia tai jos hänen muusta syystä on vaikea
ymmärtää ja/tai tulla ymmärretyksi, on ensimmäisissä kontakteissa hoivalautakunnan 
alaiseen toimintaan ja tärkeissä keskusteluissa tarvittaessa käytettävä tulkkia.

Asiakkaalle tulee antaa mahdollisuus vuorovaikutukseen ja yhteiskuntaelämään 
osallistumiseen myös, vaikka hän tarvitsisikin apua kommunikaatioon
(kommunikaatioapuvälineet, viittomakieli jne.). 

Tarpeen tullen käytettävissä on oltava henkilökuntaa, joka hallitsee pictogram-
kuvaston, puhuvan tietokoneen, pistekirjoituksen ym.   
 
3.10. SEURANTA
 
Asiakkaan tarpeet saattavat muuttua ja sitä myötä myös avun ja tukitoimien määrä ja 
laatu. Jos muutokset ovat suuria, avuntarve on arvioitava uudelleen. Jos tällaiset 
muutokset tulevat ajankohtaisiksi, toiminnanjohtajan tulee ilmoittaa asiasta 
avuntarpeenkäsittelijälle keskusteltuaan asiasta ensin asiakkaan kanssa.

Avuntarpeenkäsittelijä on vastuussa apua tai tukitoimia koskevan päätöksen 
toimeenpanon seurannasta:

– jos asiakkaan tarpeet ovat muuttuneet siinä määrin, että asiassa on tehtävä uusi 
päätös

– jos päätös sisältää virheellisyyksiä, jotka johtuvat huomaamattomuudesta tai muista 
syistä

– jos kyseessä ovat laajat ja monimutkaiset hoivatoimet.

Avuntarpeenkäsittelijän on aina informoitava asiakasta, kun tämän tarpeet ovat 
muuttuneet siinä määrin, että asiassa saatetaan joutua tekemään uusi päätös.

Asiakkaan on aina saatava selkeää henkilökohtaista palautetta, jos apua tai tukitoimia
tai niiden toteuttamista muutetaan. Palveluntuottajan on varmistuttava siitä, että 
asiakas ja/tai tämän läheiset ymmärtävät muutoksen sisällön.

Palveluntuottajan tehtävänä on seurata jatkuvasti, miten hyvin asiakas katsoo avun tai 
tukitoimien toimivan, tarkistaakseen, että myönnetyt toimenpiteet toteutetaan 
apupäätöksestä ilmi käyvällä tavalla.
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