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1 JOHDANTO 

 
 
Tämä on auditointisuunnitelma itsemääräämisoikeuslain soveltamisesta Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon toimialueella.  
 
Kehitysvammahuollon Tukikeskuksessa toiminta perustuu lakiin Laki kehitysvammaisten 
erityishuollosta, jossa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys on 
estynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi. Lain tarkoitus on edistää henkilön suoriutumista 
päivittäisistä toiminnoista, turvata toimeentulo ja sopeutuminen yhteiskuntaan sekä turvata 
hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja huolenpito. (519/1977.)  
 
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta sääti itsemääräämisoikeuden rajoituksista hyvin 
niukasti, joten Suomessa säädettiin 10.6.2016 voimaan tullut Laki kehitysvammaisten 
erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 381/2016. Tässä laissa säädetään 
kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja 
rajoitustoimenpiteiden käytöstä erityishuollossa. Jatkossa tästä laista käytetään tässä 
dokumentissa nimeä itsemääräämisoikeuslaki. 
 
Itsemääräämisoikeuslain tultua voimaan, on sen soveltamiseen julkaistu sosiaali– ja 
terveysministeriön toimesta muistio kehitysvammalain muutosta koskevista perusteluista 
sekä taulukko, jossa on eritelty rajoitustoimenpidekohtaiset edellytykset ja muutoskelpoiset 
rajoitustoimenpiteet. Tämän lisäksi Tukikeskuksessa on tehty muita lisäohjeita lain 
soveltamisesta yksiköiden käyttöön.   
 
Muita Tukikeskuksen toimintaan vaikuttavia lakeja ovat Laki potilaan asemasta ja 
oikeuksista sekä Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista on laki, jossa säädetään terveyden– ja sairaanhoitoa 
järjestettäessä potilaan asemasta ja oikeuksista sekä oikeudesta terveyden– ja 
sairaudenhoitoon sekä hyvään kohteluun. Laissa on myös pykäliä muistutuksen 
tekemisestä, potilasasiakirjojen merkinnöistä sekä salassapitovelvollisuudesta. (785/1992.) 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista on laki, jonka tarkoitus on edistää 
asiakaslähtöisyyttä sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun 
(812/2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen kehitysvammahuollossa 

perustuu ensisijaisesti siihen, että kehitysvammaisten erityishuoltoa 

tulee toteuttaa ensisijaisesti yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. 

Palvelut ja hoito perustuvat lähtökohtaisesti vapaaehtoisuuteen ja 

yhteisymmärrykseen. 
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Tällä hetkellä itsemääräämisoikeuslakia toteutetaan pääsääntöisesti Tukikeskuksen 
yksiköissä osastonhoitajien johdolla. Lain soveltamisen tueksi on tehty erilaisia ohjeistuksia, 
mutta niiden ja lain soveltamisen tulkinnassa on vaihteluita riippuen yksiköstä. Auditoinnilla 
halutaan parantaa käytäntöjen ja soveltamisen laadullista hallintaa ja sitä kautta parantaa 
asiakas- ja palvelukokemusta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin arvolupauksen mukaisesti. 
(Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2019.)  
 
Itsemääräämisoikeuslain soveltaminen kuuluu kiinteästi yksiköiden jokapäiväiseen työhön 
asiakkaiden kanssa. Lain tärkein työtä ohjaava kohta on asiakkaiden 
itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, joka on otettava huomioon käytännön hoito– ja 
kuntoutustyössä sen jokaisessa vaiheessa.  
 
Kehitysvammainen henkilö tarvitsee paljon yksilöllistä tukea, ohjausta ja apua 
jokapäiväisessä elämässään. Heidän kanssaan työskentelevät työntekijät tarvitsevat 
erityistä osaamista, jotta kehitysvammaisen henkilön toivomukset, mielipide, etu ja 
yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi ja hänen hyvinvointiaan, terveyttään ja 
turvallisuuttaan voidaan ylläpitää ja edistää. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun 
itsemääräämisoikeuteen joudutaan puuttumaan.   
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on keskeinen osa myös hoito– ja kuntoutustyöhön 
liittyvässä hoitosuhdetyöskentelyssä yksiköiden asiakkaiden kanssa. Norjalaisessa 
tutkimuksessa todetaan, että tärkeää on kiinnittää enemmän huomiota kehitysvammaisen 
henkilön osallistumiseen omaan jokapäiväiseen elämäänsä sekä opettaa hänelle itsenäistä 
päätöksentekoa ja itsemääräämistaitoja. (Hellzen, Haugenes, Østby 2018, 1.) 
 
Tällä auditoinnilla pyritään lisäämään hoitohenkilökunnan osaamista 
itsemääräämisoikeuslain soveltamisessa omaa työtään ja toimintaansa kehittämällä. 
Auditoinnin on tarkoitus toimia myös laatujohtamisen ja jatkuvan kehittämisen työkaluna. 
Auditoinnilla on tarkoitus myös varmistaa asiakaslähtöisyys, asiakkaan kohtelu ja lain 
säädösten toteutuminen tasalaatuisena Tukikeskuksen yksiköissä. 
 
Auditointi tehdään soveltaen CAF laadunarviointityökalua. CAF (Common Assessment 
Framework) on laadunarviointityökalu julkisen sektorin organisaatioille. Sen tarkoitus on olla 
kokonaisvaltainen laadunarviointityökalu, jolla voi tarkastella ja arvioida organisaation 
suorituskykyä, tarkastella toimintatapoja ja kehittää toimintaa. CAF – mallia voidaan käyttää 
osana laajempaa kehittämistyötä tai kohdennetusti tiettyyn kehittämistarpeeseen. (CAF 
2006, 4–6.) 
 
Toimialueella on tehty kehittämisprojekti, joka on saatu päätökseen kevättalvella 2020. 
Kehittämisprojektin tarkoituksena on ollut kartoittaa kehitysvammahuollon toimintaan 
sopivia laadunarviointimalleja. CAF laadunarviointityökalu valikoitui toimialueelle käyttöön 
edellä mainitun kehittämisprojektin perusteella.  
 
Laadunhallinta ja jatkuva kehittäminen ovat osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategiaa 
vuosille 2016 – 2025 (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2015). Strategian pohjalta on tehty myös 
kehitysvammahuollon toimialueen visio, tulevaisuusohjelma, palvelulupaukset sekä 
toiminnan eettiset periaatteet. Tavoitteena on, että laadunhallinta ja jatkuva kehittäminen 
ovat osa Tukikeskuksen yksiköiden jokapäiväistä työtä.  
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategiassa on myös linjattu hyvästä hoidosta, johon 
päästään arvostavalla palvelulla ja turvallisella hoidolla kehittämällä palvelu– toiminta– ja 
turvallisuuskulttuuria sekä kehittämällä toimintatapoja avoimesti jatkuvan parantamisen 
periaatteella (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2015). Sairaanhoitopiirin eettiset periaatteet 
hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen, osaamisen arvostaminen ja vastuullisuus 
arvolupauksena ovat hyvän palvelukokemuksen taustalla. Asiakkaiden hyvä palvelu 
perustuu hyvään, ja tasavertaiseen kohtaamiseen, kuunteluun ja kuulemiseen. Myös 
työntekijän osallistuminen toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä kehittämiseen 
asiakkaan ja potilaan hyödyksi on kirjattu sairaanhoitopiirin suunnitelmaan 
laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2019.) 
 
 

2 JOHTORYHMÄN LINJAUS 

 
 
Tays toimialue kuuden johtoryhmä on laatinut toimialueella tulevaisuusohjelman vuosille 
2022–2025. Tulevaisuusohjelma sisältää Tays kehitysvammahuollon vision ja 
palvelulupauksen. Visio on olla Pirkanmaan maakunnan ja erityisvastuualueen vaativien 
erityispalvelujen tuki– ja osaamiskeskus ja valtakunnallinen erityisosaaja. Palvelulupaus 
sisältää kolme kokonaisuutta; 
 

1. Asiakkaan tarpeista lähtevä, kokonaisvaltainen tuki syntyy yhdessä asiakkaan, 
läheisten ja lähipalvelujen kanssa. 

2. Kuntoutus ja hoito perustuvat tutkimukseen, useiden erityisalojen moniammatilliseen 
yhteistyöhön sekä kokemuksen ja jatkuvan kouluttautumisen kautta syntyneeseen 
osaamiseen. 

3. Oikea-aikaista, korkealaatuista ja vaikuttavaa palvelua kustannustehokkaasti. 
 
Toiminnan eettiset periaatteet ovat:  
Osaamisen arvostaminen, Luottamus, Avoimuus, Yksilöllisyys, Kunnioitus, Turvallisuus 
 
Visio, palvelulupaus, eettiset periaatteet ja prosessit muodostavat neljä keskeistä 
kokonaisuutta, jotka ovat: 
 

1. Toimiva palvelurakenne 
2. Osaaminen 
3. Asiakkuuden hallinta 
4. Vaikuttavuus 

 
Itsemääräämisoikeuslain auditoinnilla pyritään vaikuttamaan erityisesti osaamisen 
kokonaisuuteen. Johtoryhmän linjauksena auditointi on yksi toimialueen kehittämishanke 
vuodelle 2021. 
 
Toimialueen johtoryhmä tekee päätöksen auditoijista ja osallistuu kehittämiskohteiden 
valintaan ja päättämiseen, koska kehittäminen voi vaatia esimerkiksi resursseja. 
 
 Auditoinnissa on kaksi näkökulmaa, jotka ovat itsemääräämisoikeuslain soveltaminen 
(asiakas näkökulma) ja työturvallisuus (henkilöstönäkökulma). Henkilöstönäkökulmasta 
tehdään oma ohjeistus. 
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3 YKSIKKÖJEN TOIMINTAA OHJAAVA OMAVALVONTASUUNNITELMA 

 
 
Kehitysvammahuollon tukikeskuksessa on neljä yksikköä, jotka soveltavat 
itsemääräämisoikeuslakia toiminnassaan. Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuslaki ja 
sen soveltaminen ovat keskeisiä yksiköiden jokapäiväisessä työssä.  Tämä auditointi 
koskee kaikkia Tukikeskuksen hoito- ja kuntoutusyksiköitä. 
 
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta edellyttää myös, että 
toimintayksikön, jossa lakia toteutetaan, on huolehdittava omavalvonnasta lain 
toteuttamisen suhteen (381/2016). Omavalvonnalla voidaan varmistaa lain soveltaminen 
laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvonnan avulla voidaan myös seurata lain 
soveltamisen laatua ja kehittää toimintaa. Itsemääräämisoikeuslain auditointi on myös osa 
omavalvontaa. 
 
Yksiköiden on omavalvontasuunnitelmassaan huomioitava myös itsemääräämisoikeuslaki. 
Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan palveluntuottajan toimenpiteet, joilla 
se itse valvoo toimintayksiköitään, henkilökunnan toimintaa, asiakasturvallisuutta sekä 
tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja 
kehittämisen työkalu. Palvelujen tuottajan tulee myös kirjata, millaisella ohjauksella ja 
valvonnalla toiminnan laatua ja säädöstenmukaisuutta varmistetaan. (Valvira 2015) 
Omavalvonnan tarkoituksena on, että henkilökunta arvioi omaa toimintaansa, kuulee 
asiakkaita ja omaisia sekä ottaa heidän antamansa palautteen huomioon toiminnassa ja sen 
kehittämisessä (Valvira 2016). 
 
 
Yksikön omavalvontasuunnitelmaan pitää kirjata seuraavat asiat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miten asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan 
konkreettisesti päivittäisessä työssä? 
 
Mitkä ovat asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi 
välttämättömien rajoitustoimenpiteiden käyttöä 
koskevat periaatteet? 
 
Mitkä ovat rajoitustoimenpiteisiin liittyvät toimintatavat 
ja miten rajoitustoimenpiteet kirjataan? 
 
Mitkä ovat rajoittamista ja rajoittavien välineiden 
käyttöä koskevat toimintaohjeet? 
 
 
(Saramaa & Vuorilampi Valvira 24.9.2020) 
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Yksiköiden käytössä ovat seuraavat ohjeet itsemääräämisoikeuslain soveltamiselle: 
 
STM-muistio + taulukko rajoitustoimenpiteiden käytöstä ja soveltamisesta, perehtymisopas 
itsemääräämisoikeudesta ja lain soveltamisesta, tilastointiohje, Itsemääräämislain 42 p § 
koonnit ohje, KVIMO-lehden kirjausohje, rajoitustoimenpide pikaohje ja 
rajoitustoimenpidetilastojen esittelyyn powerpoint-esitys malli. 
 
 

4 JATKUVA KEHITTÄMINEN JA LAADUNHALLINTA 

 
 
Laadukas toiminta ja palvelu vaatii toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Laatu ei synny 
itsestään, vaan siihen on tietoisesti pyrittävä organisaatiossa. Laatutyötä on myös 
johdettava ja mitattava. Laadussa on kyse siitä, pystyykö palvelu– ja palvelujärjestelmä 
täyttämään siihen kohdistetut vaatimukset ja odotukset. Laatuvaatimukset perustuvat 
toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön, laatusuosituksiin ja laatustrategioihin sekä 
asiakkaiden tarpeisiin. Laadunhallinnalla pyritään taas varmistamaan, että toiminta täyttää 
nämä vaatimukset. Laadunhallintaan kuuluu toiminnan suunnittelu, toiminnan ohjaus, 
laadun varmistaminen ja laadun parantaminen. (Laaksonen, Laitinen & Hiilamo 2020, 83.)  
 
Laatu ei synny itsestään, vaan sitä on itse tehtävä toimintaa kehittämällä. Laatutyötä on 
myös johdettava ja jotta voidaan johtaa, pitää sitä mitata. Laadunhallinnassa iso osa koostuu 
toiminnansuunnittelusta, ohjauksesta, laadun varmistamisesta ja sen parantamisesta. 
Laadunhallinta on toimenpiteitä, joilla johto ja esimiehet ohjaavat organisaatiota laatuun 
liittyvissä asioissa. Laadunhallinnasta organisaatiossa vastaa johto, johon myös esimiehet 
kuuluvat johtaessaan omia yksiköitään. (Laaksonen ym. 2020, 83.) 
Itsemääräämisoikeuslain auditointi on osa yksiköiden jatkuvaa kehittämistä sekä 
laadunhallintaa, josta vastaa yksikön osastonhoitaja.  
 
Laadunhallinnasta vastaa johto, mutta laatu asiana kuuluu kaikille työntekijöille 
organisaatiossa. Laatuun kuuluu yhteinen ymmärrys siitä, mitä varten organisaatio on 
olemassa, mitä se tavoittelee ja miten toimitaan, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa 
mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti. Laatu voidaan varmistaa asettamalla 
selkeät laatukriteerit, niille tavoitearvot ja systemaattinen seuranta. Tässä keskeistä on, että 
työyhteisöissä omaksutaan omaa työtä tutkiva ja arvioiva asenne jokapäiväisessä työssä. 
(Laaksonen ym. 2020, 108.) 
 
Toiminnan kehittäminen Tukikeskuksen yksiköissä on tarkoitus perustua tämän auditoinnin 
prosessin yhteydessä Demingin ympyrään, joka on kuvattu kuviossa 1. Demingin ympyrä 
(1993) on jatkuvan parantamisen malli. Se perustuu vuonna 1951 Demingin Japanissa 
kehittämään jatkuvaan oppimiseen. Ympyrässä suunnittelu (PLAN), tekeminen (DO), 
arviointi (CHECK) ja toimiminen (ACT) seuraavat tosiaan. Malli kuvastaa hyvin sitä, että 
laatua ei tehdä kerralla valmiiksi, vaan sitä on seurattava systemaattisesti. Ympyrän 
kehittäjien mukaan ympyrän on pyörittävä 95 kertaa ennen kuin kehitystä tapahtuu. 
(Laaksonen ym. 2020, 84.) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin suunnitelmassa laadunhallinnasta 
ja potilasturvallisuudesta vuosille 2019–2021 on myös yhtenä menetelmänä käytetty 
Demingin jatkuvan parantamisen mallia (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2019). 
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               KUVIO 1. Demingin ympyrä (Laaksonen, Laitinen & Hiilamo 2020, muokattu) 
 
 
 
Asiakkaiden kuuleminen ja asiakaslähtöisyys on keskeinen asia hyvässä palvelussa ja 
palvelukokemuksessa. Hyvään palvelukokemukseen vaikuttaa myös se, miten asiakas on 
kokenut vuorovaikutuksen häntä hoitavan henkilökunnan kanssa. (Laaksonen ym. 2020, 
109.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että ihminen uskoo, että 

voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, mitä itselle 

tapahtuu. Jos ihminen kokee, ettei hänellä ole keinoja 

vaikuttaa siihen mitä itselle tapahtuu, hän ei voi hyvin. 

Ongelmana voi olla, ettei ihminen kykene ilmaisemaan 

itseään niin että muut ymmärtäisivät tai hän ei ymmärrä 

muita. Ihminen ei välttämättä myöskään ymmärrä, mitä 

ympärillä tapahtuu ja miksi. (Verneri.net 2017) 

 

•Tilanteen tarkistus

•Asiakaspalaute

•Itsearviointi

•Vertaisarviointi

•Tilastot, tunnusluvut

•Uusien 
toimintatapojen 
vakiinnuttaminen

•Koulutus

•Kannustus

•Johtopäätös ja 
suunnitelma

•Mitä kehitetään ja miten 
edetään

•Toiminta suunnitelma

•Tehtävä ja tavoite

PLAN DO

CHECKACT
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5 AUDITOINTISUUNNITELMA 

 
 
Auditoinninsuunnitelma on kuvattu alla olevassa prosessikuviossa. (Kuvio 2.). 
 

 
KUVIO 2. Auditoinninsuunnitelma - prosessikuvaus 
 

 
Auditointi voidaan määritellä monella tavalla. Se voidaan määritellä olevan jonkun asian tai 
kokonaisuuden arviointia, jota mitataan erilaisia työkaluja käyttäen. Auditointi ja tutkimus 
sisältävät samoja elementtejä. Molemmissa on tutkittava asia tai asioita, joita kohden 
tehdään tiettyjä samoja toimenpiteitä, tai asetetaan samoja kysymyksiä. Auditoinnissa ei 
kuitenkaan tarvitse noudattaa tiukkoja tutkimuksellisia käytäntöjä ja sen tavoite on toinen. 
Auditoinnin tavoitteena on tarkastaa, onko jokin palvelu tai toiminto tehtynä kuten pitää, ja 
jonka perusteella tehdään toimenpiteitä palvelun, toiminnan ja laadun parantamiseksi. 
(Hughes 2004, 230–231.) 
 
Tässä auditoinnin suunnitelmassa käytetään soveltaen arviointityökaluna CAF 
laadunarviointityökalua. CAF-malli on kokonaisvaltainen koko organisaation toiminnan 

Tays TA6 
johtoryhmän linjaus 

ja auditoinnin 
suunnittelun 

vastuuhenkilöiden 
nimeäminen

VIESTINTÄ

Tukikeskuksen yksiköt

Omavalvonta

Itsemääräämisoikeuslaki ja 
sen soveltaminen

Jatkuva kehittäminen

Laadunhallinta

VAIHE 1

AUDITOINNIN 
SUUNNITTELU:

Toiminnankuvaus

Itsearviointikysymykset

Pisteytystapa

Auditointimateriaali

Koko prosessin 
aikataulutus

VIESTINTÄ

Itsearviointiryhmän 
valinta 

pilottiyksiköihin

Henkilökunnan 
koulutus 

Viestintä 
pilottiyksikköihin

Auditoinnin 
pilotointi

itsearviointi ja 
sisäinen auditointi 

Pilotin tulokset ja 
kehittämistoimet 

prosessiin 

Viestintä yksiköt, 
esimiehet ja 
johtoryhmä 

Johtoryhmä 
nimeää 

varsinaisen 
auditoinnin 

vastuuhenkilöt

VAIHE 2

ITSEARVIOINNIN 
TOTEUTTAMINEN

koko toimialueella 
suunnitelman 

mukaisesti

Itsearviointiraportti

SISÄINEN  AUDITOINTI 
koko toimialueella 

Suorittajana vastuuhenkilöt

Auditoinnin tulosten 
tarkastelu yksiköissä 

ja johtoryhmässä

VAIHE 3 

KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
auditoinnin pohjalta yksiköissä 

Kehittämissuunnitelman 
arvioiminen - aikataulun 

sopiminen

Seuraavan itsearvioinnin ajan 
sopiminen

JATKUVA 
KEHITTÄMINEN



9 
 

 
kehittämiseen tarkoitettu laadunarviointityökalu.  Tässä auditointiohjeessa keskitytään vain 
yhteen osaan organisaation toimintaa eli itsemääräämisoikeuslain soveltamisen arviointiin. 
 
CAF-mallin avulla organisaatio voi seurata oman toimintansa kehittymistä. Mallin avulla voi 
tehdä näyttöön perustuvan arvioinnin, muodostaa yhteisen näkemyksen mitä organisaation 
toiminnan kehittäminen vaatii, sekä saada henkilöstön osallistumaan toiminnan arviointiin ja 
kehittämiseen sekä sen suunnitteluun. Malli mahdollistaa myös hyvien käytäntöjen 
jakamisen oman organisaation sisällä ja muiden organisaatioiden kanssa, sekä 
kehittämishankkeiden yhdistämisen osaksi jokapäiväistä johtamistyötä. Mallin avulla voi 
seurata kehittymistä, jos itsearviointi toistetaan säännöllisesti samalla kriteeristöllä. (CAF 
2006, 6.) 
 
CAF-mallin arviointialueiden pisteytyksellä on neljä tavoitetta. Nämä ovat tarjota tietoa mihin 
kehittämistoimiin organisaatiossa pitäisi ryhtyä, arvioida toiminnan ja tulosten kehittymistä 
säännöllisesti arvioitaessa, löytää korkeita pistemääriä saaneita hyviä käytäntöjä ja löytää 
yhteistyötahoja vertailukehittämiseen. (CAF 2006, 26.)  
 
Tässä auditoinnissa on valittu käytettäväksi CAF-työkalun perinteistä pisteytystä (kuva 1), 
jota käytetään toiminnan arviointiin (CAF 2006, 27.). Itsemääräämisoikeuslain soveltaminen 
on osa yksiköiden toimintaa ja sitä arvioidaan tässä auditoinnissa. 
 
VAIHE TOIMINTA-ARVIOINTIALUEIDEN 

PISTEYTYSTAULUKKO 

PISTEET CAF 

PISTEET 

 Me emme ole toimineet aktiivisesti ja 

järjestelmällisesti tässä asiassa. Meillä ei ole 

tietoja arviointialueelta tai tiedot ovat hyvin 

hataria. 

0-10 0 

Suunnittele Toimintapa on suunniteltu 11-30 1 

Kokeile Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu  31-50 2 

Tarkista Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja 

arvioitu, ts. tarkistamme teemmekö oikeita 

asioita oikealla tavalla 

51-70 3 

Toteuta/korjaa Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja 

arviointien pohjalta toimintaa on myös 

järjestelmällisesti parannettu 

71-90 4 

PDCA Toimintatapamme ovat suunniteltuja, 

käyttöönotettuja ja säännöllisten arviointien 

pohjalta parannettuja. Vertailukehittämistä 

tehdään järjestelmällisesti ja toimintatapamme 

ovat jatkuvan kehittämisen kohteena. 

91-100 5 

 
KUVA 1. CAF pisteytystaulukko 
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Auditointisuunnitelma on jaettu kolmeen vaiheeseen. Nämä ovat auditoinnin suunnittelu, 
itsearvioinnin toteuttaminen sekä kehittämissuunnitelma ja toimenpiteiden priorisointi. 
Auditoinnin suunnittelun ja pilotoinnin vastuuhenkilöt ja pilotoinnin itsearviointiryhmän 
puheenjohtajat valitsee johtoryhmä. Yksiköissä itsearviointiin osallistuu yksikön 
osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Johtoryhmälle ja toimialueen Koulutus– Tutkimus– 
Kehittämis– ja Laatutyöryhmälle (KoTuKeLa) raportoidaan säännöllisesti 
prosessikuvauksen mukaisesti auditoinnin pilotin, itsearvioinnin ja auditoinnin etenemistä. 
Johtoryhmä nimeää toimialueelle varsinaisen auditoinnin vastuuhenkilöt ennen varsinaista 
auditointia. 
 
Ennen varsinaista auditointia toimialueella tehdään prosessista pilotointi kahdessa 
tukikeskuksen yksikössä. Pilotti on tarkemmin kuvattu tämän ohjeen kappaleessa 9.  
 
 
Itsearvioinnin valmistelu (VAIHE 1) 
 
Itsearviointi aloitetaan laatimalla toiminnankuvaus ja itsearviointikysymykset. Tässä kohtaa 
päätetään myös auditoinnissa käytettävä materiaali (taustamateriaali + yksikön tulostiedot 
itsemääräämislain soveltamisen osalta), pisteytystapa, itsearvioinnin toteutustapa 
(webropol) sekä auditoinnin aikataulu.  Samalla huolehditaan viestinnästä Johtoryhmälle, 
esimiehille ja toimialueen KoTuKeLa-työryhmälle. Näille ryhmille esitellään auditoinnin 
suunnitelma sisältöineen sekä prosessin aikataulu. Auditoinninsuunnitelma ja aikataulu 
esitellään myös auditoitavissa yksiköissä.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jo auditoinnin alkuvaiheessa on tärkeää huomioida 

viestintä kaikille ryhmille, joita se koskee. Viestinässä 

tulee huomioida avoimuus ja avoin keskustelu arviontiin 

liittyvistä asioista. Oleellista auditoinnin onnistumiselle on 

muodostaa yhteinen käsitys mitä hyötyä itsearvioinnista 

on, miten sen tuloksia käsitellään ja millä tavalla tulosten 

perusteella aloitetaan kehittämistoimenpiteitä. Johdon 

tehtävä on tuoda selkeästi esille päätöksensä sitoutua 

itsearviointiprosessiin. Tämä on tärkeää myös  

henkilökunnan prosessiin sitouttamisen kannalta. (CAF 

2006, 33.) 
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Henkilöstö osallistetaan kokoamalla työryhmä, johon kuuluu pilottiyksiköiden 
turvallisuusyhdyshenkilöt (LH), sairaanhoitaja, apulaisosastonhoitajat ja kuntoutusohjaajat. 
Työryhmään valitut henkilöt edustavat kaikkia henkilöstöryhmiä yksikössä ja valikoituivat 
sillä perusteella. Työryhmälle esitellään tehty toiminnankuvaus ja itsearviointikysymykset, 
sekä käydään läpi auditointisuunnitelma. Tapaamisen tarkoitus on saada henkilökunnalta 
huomioita tehtyyn materiaaliin, sekä osallistaa heitä auditointiprosessiin. Tämä ryhmä ei ole 
itsearviointityöryhmä. 
 
Auditoinnin suunnittelun vastuuhenkilöt päättävät ja laativat itsearvioinnin toteutustavan, 
joka on webropol-kysely. Kysely lähetetään sähköisenä yksikön koko henkilökunnalle 
(vakituiset työntekijät ja pitkäaikaiset sijaiset). Itsearviointi muodostuu kysymyksistä, joihin 
yksikön henkilökunta vastaa käyttäen 5-portaista asteikkoa. Tämän lisäksi eri osioiden 
lopussa on kaksi avointa kysymystä, joissa kysytään vastaajilta kehitettäviä ja hyvin toimivia 
asioita yksikössä itsemääräämisoikeuslain soveltamisessa. 
 
Kyselyssä on valittu käytettäväksi Likert-asteikkoa. Se on Rensis Likertin (1932) kehittämä 
asteikko, jolla saadaan järjestettyä vastaajat ”samanmielisyyden” mukaan ja sopii tämän 
kyselyn asteikoksi hyvin (KvantiMOTV 2013). Asteikon avulla on tarkoitus saada selville 
yksikön henkilökunnan sen hetkinen näkemys itsemääräämisoikeuslain soveltamisen 
tilanteesta yksikössä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jokaisessa yksikössä on oma itsearviointityöryhmä (max.10 hlö), johon kuuluu lähihoitaja, 
sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, apulaisosastonhoitaja ja osastonhoitaja. 
Itsearviointityöryhmän tehtävä on käydä itsearvioinnin tulokset läpi ja osallistua 
kehittämiskohteiden valintaan. Itsearviointityöryhmään valitaan henkilöitä kaikista 
henkilöstöryhmistä yksikössä, jotta se olisi mahdollisimman kattava ja kaikki 
itsemääräämisoikeuslakia soveltavat henkilöstöryhmät ovat hyvin edustettuna.  
Itsearviointityöryhmän puheenjohtajina toimivat auditoinnin vastuuhenkilöt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huomioitavaa viestinnässä ja auditointisuunnitelman esittelyssä tässä 

vaiheessa on nostaa esiin itsemääräämisoikeuslain painopistettä, joka 

on asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja tukeminen. 

Tämä on keskeinen asia myös yksiköiden hoito – ja kuntoutustyössä 

sekä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa painottuen siten myös 

hoitosuhdetyössä. 

 

Arviointiskaala 
1. täysin eri mieltä, 2. jokseenkin eri mieltä, 3. jokseenkin samaa mieltä, 4. täysin 

samaa mieltä 5.  En tiedä 
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VAIHE 1 Toiminta Toimijat Viestintä 
Auditoinnin 
suunnittelu 

Toiminnankuvauksen, 
itsearvioinnin, 
arviointikysymysten 
laatiminen, 
pisteytystavan sekä 
auditointi materiaalin 
valinta. 
 
Sovitaan 
itsearvioinnin 
toteutustapa ja 
auditoinnin aikataulu. 
 
(Ennen varsinaista 
itsearviointia ja 
auditointia pilotti ja 
pilotin aikataulun 
sopiminen.) 
 

Auditoinnin 
suunnittelun  
vastuuhenkilöt 

Johtoryhmä, 
Esimiehet, 
KoTuKeLa-
työryhmä, 
auditoitavat 
yksiköt 

 Kutsutaan koolle 
työryhmä, jolle 
esitellään auditoinnin 
materiaali ja tehdään 
siihen parannuksia 
palautteen pohjalta. 
 

Auditoinnin 
suunnittelun 
vastuuhenkilöt + 
yksiköistä koottu 
ryhmä 
työntekijöitä 

Esityöryhmä 

 Valitaan auditoinnin 
itsearviointiryhmä. 
 
 
 

Auditoinnin 
suunnittelun 
vastuuhenkilöt + 
itsearviointiryhmä 

Itsearviointiryhmä 

 
 
Itsearvioinnin toteuttaminen (VAIHE 2) 
 
Johtoryhmä nimeää pilotoinnin jälkeen auditoinnin vastuuhenkilöt, jotka kouluttavat 
itsearviointityöryhmän jäsenet ja esimiehet. Koulutuksessa käydään läpi auditoinnin tehtävä 
ja tarkoitus, auditointisuunnitelma, itsearviointi, kaikki auditoinnin ja itsearvioinnin roolit, 
pisteytystapa, itsearviointityöryhmän tehtävä, auditoinnin materiaalit ja auditoinnin aikataulu. 
Johtoryhmälle pidetään oma perehdytys, jossa käydään läpi auditointisuunnitelma 
aikatauluineen. Yksiköiden henkilökunta perehdytetään itsearviointiin auditoinnin 
vastuuhenkilöiden toimesta. 
 
Itsearvioinnin Webropol-kysely, taustamateriaali ja ohjeet lähetetään s-postitse yksikön 
henkilökunnalle (vakituiset + pitkäaikaiset sijaiset). Vastausaika on 2 viikkoa. Vastausajan 
umpeuduttua auditoinnin vastuuhenkilöt käyvät vastaukset läpi ja tekevät niistä kirjallisen 
koontiraportin. Tämän jälkeen yksikön itsearviointi käydään läpi itsearviointiryhmän kanssa, 
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pisteytetään ja muodostetaan arvioinneista yhteinen konsensus. Lopuksi auditoinnin 
vastuuhenkilöt laativat varsinaisen itsearviointiraportin. 
 
Konsensus-keskustelun läpiviemiseksi on monta vaihtoehtoa ja tapaa. Ohessa esimerkki: 
 

1. Kukin itsearviointiryhmän jäsen kirjaa vahvuudet ja parantamisalueet 
perusteluineen kunkin arvioinnin kohteena olevan kohdan osalta. 

2. Näistä muodostetaan yhteinen lista vahvuuksista ja parantamisalueista yhdessä 
keskustellen. 

3. Esitellään ja käydään läpi yksittäisistä arvioinneista annetut pistemäärät. 
4. Muodostetaan yksi lopullinen pistemäärä kullekin arvioitavalle asialle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itsearviointi esitetään johtoryhmälle, yhteistyöryhmälle, KoTuKeLa-työryhmälle ja kunkin 
yksikön henkilökunnalle. Viestintätapoina yksikössä voivat olla esimerkiksi osastokokous, 
osastotunti tai pienryhmäpalaveri, sekä lopuksi s-postilla, jotta tulokset saavuttavat kaikki 
yksikön työntekijät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsensus-keskustelu on tärkeä osa koko arviointia. Konsensus 

koskee arvioinnin vahvuuksia, parantamisalueita ja itsearvioinnissa 

annettavia pistemääriä. Yhteisen keskustelun kautta on tarkoitus 

nostaa esiin erilaiset käsitykset vahvuuksista ja parantamisalueista, 

mistä ne johtuvat tai miksi annetut pistemäärät eroavat toisistaan. 

Yhteisen keskustelun seurauksena yksittäiset havainnot vahvuuksista 

ja parantamisalueista tarkentuvat ja esille voi tulla 

kehittämishavaintoja, joita ei tullut esiin yksittäisten havaintojen 

kautta. (CAF 2006, 36-37.) 
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VAIHE 2 Toiminta Toimijat Viestintä 
 Itsearviointiryhmän 

ja esimiesten 
koulutus 
 
 
 

Auditoinnin 
vastuuhenkilöt, 
esimiehet, 
itsearviointiryhmän 
jäsenet 

Esimiehet 
Itsearviointityöryhmä 

 Johtoryhmän 
perehdytys 
Yksikön  

Auditoinnin 
vastuuhenkilöt 

Johtoryhmä 
yheteistyöryhmä 
Yksikön 
henkilökunta 

 henkilökunnan 
perehdytys + 
ohjeistus 
 

  

 Itsearviointi  Auditoinnin  
 vastausten pisteytys 

+ konsensus ja 
lopullinen 
itsearviointi 
raportti  
 

vastuuhenkilöt 
Itsearviointiryhmä 
Esimiehet 

 

 Itsearvioinnin 
tulokset ja niiden 
esittely 

Auditoinnin 
vastuuhenkilöt 
Itsearviointiryhmä 
Esimiehet 

Yksikön 
henkilökunta 
Johtoryhmä 

 
 
Kehittämissuunnitelma ja toimenpiteiden priorisointi (VAIHE 3) 
 
Kolmannen vaiheen tärkein tehtävä on laatia kehittämissuunnitelma.   Johtoryhmä osallistuu 
kunkin yksikön kehittämiskohteiden valintaan, koska päättää esimerkiksi kehittämistyöhön 
tarvittavien mahdollisten resurssien käytön. Osastonhoitajalla on lisäksi mahdollisuus oman 
yksikön osalta kehittää toimintaa yhdessä henkilökunnan kanssa itsearvioinnissa ja 
auditoinnissa esiin nousseiden muiden kehittämiskohteiden osalta.  

 
Kun kehittämiskohteista (max.3) on päästy yhteisymmärrykseen ja valittu kehittämiskohteet, 
laaditaan kehittämissuunnitelma, jossa priorisoidaan kehittämistoimenpiteet. Tässä 
vastuuhenkilönä toimii yksikön osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. 
Kehittämissuunnitelma on kirjallinen ja sisältää valitut kehittämiskohteet, 
kehittämistoimenpiteet vastuuhenkilöineen, aikataulun kehittämistoimenpiteille, sekä 
suunnitelman kuinka se liitetään osaksi normaalia yksikön toimintaa ja sen 
suunnitteluprosessia. 
 
Kehittämissuunnitelma esitellään yksikössä, johtoryhmässä, erityishuollon johtoryhmässä, 
yhteistyöryhmässä, osastonhoitajakokouksessa sekä KoTuKeLa-työryhmässä. Auditoinnin 
vastuuhenkilöt yhdessä esimiesten kanssa suunnittelevat seuraavan itsearvioinnin ja sen 
aikataulun. Yksiköiden kehityssuunnitelmaa seurataan itsearviointityöryhmän ja 
johtoryhmän toimesta säännöllisesti ennen seuraavaa itsearviointia. Suunnitelman 
toteutumista seurataan yksiköissä myös yhdessä henkilökunnan kanssa. Tässä 
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vastuuhenkilöinä ovat yksikön esimiehet. Ennen uutta itsearviointia kehittämiskohteiden 
tulokset käydään läpi itsearviointityöryhmässä, johtoryhmässä, yhteistyöryhmässä ja 
KoTuKeLa-työryhmässä. 
 
 

VAIHE 3. Toiminta Toimijat Viestintä 
 Kehittämistoimenpiteiden 

valinta (max.3) 
 

Itsearviointiryhmä 
Esimiehet 
Johtoryhmä 
 

 

 Kehittämissuunnitelman 
laatiminen (kirjallinen) 
 

Esimiehet  

 Kehittämissuunnitelman 
esittely 

Esimiehet Henkilökunta 
Johtoryhmä 
Erityishuollon 
johtoryhmä 
Yhteistyöryhmä 
Esimiehet 
KoTuKeLa 

 Uuden itsearvioinnin 
suunnittelu ja aikataulu 

Auditoinnin 
vastuuhenkilöt 
Esimiehet 
 

 

 Kehittämissuunnitelman 
seuraaminen ja 
kehittämiskohteiden 
tulokset ennen 
seuraavaa itsearviointia 

Itsearviointityöryhmä 
Esimiehet 
 

Yksikön 
henkilökunta 
Johtoryhmä 
KoTuKeLa 

 
 

6 TOIMINNANKUVAUS  

 
 
Toiminnankuvaus on dokumentti, jossa kuvataan kirjallisesti arvioitava toiminta. Tässä 
auditoinnissa on kuvattu laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta 
381/2016 pykälät ja niiden soveltaminen eli 3 a Luku. Toiminnankuvaus ei koske lain 
tahdosta riippumattoman hoidon pykäliä.  

 
Toiminnankuvaus on dokumentti, jolla organisaatio määrittelee arvioinnin kohteena olevan 
toiminnan ja sen tason, johon halutaan pyrkiä.  Yhdessä itsearvioinnin kanssa ne 
muodostavat kriteerit arvioinnin alla olevalle toiminnalle. (CAF 2006, 6 – 7.) Tämän 
auditoinnin toiminnankuvaus kuvataan pääsääntöisesti asiakkaan näkökulmasta ja miten 
häneen sovelletaan itsemääräämisoikeuslakia hänen ollessaan kuntoutuksessa 
Tukikeskuksessa. Toiminnankuvauksen on laatinut oh Päivi Rahkjärvi, joka toimii myös 
itsemääräämisoikeuslain asiantuntijana ja kouluttajana Tukikeskuksessa. 
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7 ITSEARVIOINTI  

 
 
Itsearviointi tehdään yksiköissä ennen auditointia. Itsearviointikysymykset on laadittu 
toiminnankuvauksen pohjalta. Niiden perusteella saadaan selville arvioitavan toiminnan sen 
hetkinen tilanne yksikössä henkilökunnan arvioimana. Itsearviointikysymykset on laadittu 
niin, että ne sisältävät keskeisiä asioita itsemääräämisoikeuslain soveltamisesta 
asiakasnäkökulmasta. Itsearviointi suoritetaan webropol-kyselynä, joka on suunnattu koko 
yksikön henkilökunnalle (vakituiset työntekijät ja pitkäaikaiset sijaiset). Itsearvioinnin on 
laatinut oh Päivi Rahkjärvi, joka toimii myös itsemääräämisoikeuslain asiantuntijana ja 
kouluttajana Tukikeskuksessa. 
 
 

8 AUDITOINTIMATERIAALI 

 
 
Auditoijat päättävät lopullisesti mitä materiaalia haluavat auditoinnissa kussakin yksikössä 
tarkastella. Alla on listattu keskeisimmät materiaalit. 
 

• Toiminnankuvaus 
 

• Itsearviointiraportti 
 

• Yksikön rajoitustoimenpidepäätökset erikseen sovitulta ajalta tai erikseen sovittu 
määrä 

 

• Yksikön suoritetut rajoitustoimenpidelomakkeet erikseen sovitulta ajalta 
 

• Yksikön tehdyt koonnit erikseen sovitulta ajalta 
 

• Yksikön rajoitustoimenpidetilastot erikseen sovitulta ajalta 
 

• Lausuntojen antajien (erityistyöntekijät) haastattelut 
 

• Asiakkaan IMO-polku – prosessikuvaus (kuvaus asiakkaan näkökulmasta) 
 
 

9 ITSEARVIOINNIN PILOTTI 

 
 
Itsearviointi pilotoidaan kahdessa yksikössä. Pilotin tarkoitus on saada arvokasta tietoa 
prosessista ja itsearvioinnin toteutustavasta sekä sen toimivuudesta. Pilotti tehdään 
auditoinnin suunnitelman mukaisesti. Pilotoinnin jälkeen tulokset esitellään yksiköissä ja 
johtoryhmälle. Palautteen jälkeen tehdään tarvittavat muutokset auditoinnin materiaaliin, 
itsearviointiin ja prosessiin. Pilotin ja auditoinnin aikataulutus on alla olevassa kuviossa 
(kuvio 3). 
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KUVIO 3. Pilotin ja auditoinnin aikataulutus 
 
 

10 AUDITOINTI 

 
 
Ensimmäinen auditointi Tukikeskuksen yksiköissä tehdään heti itsearviointien jälkeen. 
Tavoitteena on, että itsearviointi ja auditointi kehittämiskohteista tehdään Tukikeskuksessa 
jatkossa vuoden välein. Auditoinnin vastuuhenkilöt päättää johtoryhmä. 
 
Auditointiin osallistuu kustakin yksiköstä osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja, jotka 
vastaavat työnsä ja virkansa puolesta yksikön itsemääräämisoikeuslain soveltamisesta 
yksikössä. Itsearviointiin osallistuu koko henkilökunta (vakituiset ja pitkäaikaiset sijaiset). 
Auditoinnin tulokset esitellään johtoryhmälle, yhteistyöryhmälle sekä KoTuKeLa-
työryhmälle. Johtoryhmä ja Erityishuollon johtoryhmä seuraavat auditoinnin jälkeistä 
kehittämistä yksiköissä. Kehittämisen tuloksia esitellään myös erityishuollon johtoryhmässä 
jokaisen yksikön osalta kerran vuodessa. Auditoinnin tuloksia voidaan hyödyntää yksiköissä 
itsemääräämisoikeuden rajoitusten vähentämisessä sekä itsemääräämisen tukemisen 
kehittämisessä. 
 
Auditoinnin tavoite on kehittää yksiköiden toimintaa niin, että itsemääräämisoikeuslain 
soveltaminen on tasalaatuista Tukikeskuksen yksiköissä sekä entistä asiakaslähtöisempää 
ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta tukevaa. 
 
 
 

Toiminnan kuvaus + 
itsearvioinnin valmistelu 

10 - 12/2020

Prosessi: IMO näkökulma

Henkilöstö: 
Työturvallisuusnäkökulma 

Henkilöstöä osallistetaan

Pilotti  3 - 4 /2021

Itsearviointi  4 -5/2021

Työryhmien koulutus

Itsearviointi ja tulosten 
analysointi koko hlöstön

toimesta

Valitaan kehittämistavoitteet 
työryhmän toimesta

Käsitellään laajennetussa 
johtoryhmässä

Sisäisen auditoinnin 
koulutukset 3-5/2021

kaksi auditoijaa eri yksiköistä

SISÄINEN AUDITOINTI

5-6 /2021

Auditoinnin tulosten 
analysointi

Tulokset käsitellään 
laajennetussa johtoryhmässä

Auditoinnin perusteella 
valitaan kehittämiskohteet
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