
OIKEUTESI JA 
VELVOLLISUUTESI
Sinulla on oikeus:

• saada laadukkaita palveluita

• tulla kohdelluksi kunnioittavasti, arvokkuudella ja 
kohteliaasti 

• saada tarpeesi arvioitua, jotta voidaan määrittää sinulle 
sopivat palvelut

• saada tietoa ja osallistua itseäsi koskevaan  
päätöksentekoon

• saada joku edustamaan itseäsi (puolestapuhuja tai 
tukihenkilö), joka osallistuu hoitoasi koskevaan 
päätösentekoon, jos et itse siihen kykene.

• siihen, että yksityisyyttäsi ja luottamuksellisuutta 
kunnioitetaan

• oikeus nähdä sinusta ylläpidettävät henkilöhtaiset tiedot

• tehdä valitus ilman rangaistuksen pelkoa, jos emme 
vastaa odotuksiasi

Sinun velvollisuutesi on:

• kohdella henkilökuntaa ja muita kunnioittavasti ja 
kohteliaasti

• ottaa vastuu omista teoistasi ja päätöksistäsi

• antaa tarpeeksi tietoa, jotta henkilökunta pystyy 
arvioimaan ja määrittämään sopivat palvelut

• ilmoittaa henkilökunnallemme, jos tilassasi on muutoksia

Sitoumuksemme sinulle on:

• kunnioittaa henkilökohtaisia uskomuksiasi, yksityisyyttäsi 
ja   luottamuksellisuutta

• kohdella sinua kohteliaasti ja kunnioittaen

• hyväksyä mukaan kenen tahansa henkilön, jonka valitset 
toimimaan puolestasi

• antaa tunnustusta, edistää ja arvostaa sinuun 
hoitosuhteessa olevien ihmisten osuutta.

• antaa sinun tietää kaikista tarjolla olevista palveluistamme  
ja muiden organisaatioden olennaisista palveluista

• kunnioittaa ja arvostaa kieli- ja kulttuuritarpeitasi

• hankkia sinulle tarvittaessa tulkkipalvelun

• ottaa vastaan ja tutkia kaikki valitukset  tasapuolisesti ja 
luottamuksellisesti pyrkien ratkaisemaan ongelmat 
nopeasti

FINNISH/ENGLISH



YOUR RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES
You have a right to :

• receive quality services 

• be treated with respect, dignity and courtesy

• have your needs assessed to determine the   
 right service for you

• be informed about and participate in the    
 decisions that affect you

• have someone represent you (an advocate or   
 support person) who participates in decisions   
 relating to your care if you do not have the   
 capacity

•	have	your	privacy	and	confidentiality	respected

• access personal information kept about you

• make a complaint, without retribution, if we do not  
 meet your expectations

It is your responsibility to :

• treat staff and others with respect and courtesy

• be accountable for your own actions and  decisions  

• provide enough information to assist staff to   
 assess and determine appropriate services

• inform our staff if there is any change in  
 your condition

Our commitment to you is to: 

• respect your personal beliefs, privacy and   
	 confidentiality

• treat you with courtesy and respect 

• acknowledge and include any person you choose  
 to act on your behalf 

• recognise, promote and value the role of  people in  
 care relationships with you

• inform you of our full range of services and   
 relevant services of other organisations

• respect and value your language and cultural needs 

• provide you with access to interpreters if required

• have any complaint acknowledged and    
	 investigated	fairly	and	confidentially	with	a	view			
 to resolving the issue promptly


