
 
 

 
 
 
 

 

 

 

HOIVAKOTI HANNALAN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 

 
 

“Kun mietit minne katos päivät, kun mietit missä lapset on. Kun pilkistää ne muiston 

häivät, kun olosi on neuvoton. 

Kun katsot kelloon, muttet aikaa tiedä, kun mietit mikä päivä on. Kun tahtoisit aikaa 

taaksepäin viedä, kun surusi on mittaamaton. 

Kun muistoissa on menneet päivät, kun lapsuuden kodin tuntea voit. Kun tutut maisemat 

Taakse jäivät, kun nuoruudestas unelmoit. 

Luota silloin turvaani, kuljetaan käsi kädessä, tule rohkeasti kanssani, tulevaan luottaen 

matkaamme yhdessä.”     

Riina-M. Malinen 
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1 YKSIKÖN TIEDOT (4.1.1) 
 

 
 
Toimintayksikkö 

Nimi: Hoivakoti Hannala 

 
 
 

Kaupunki ja kaupunginosa: Jyväskylä 

 
 
 

 
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Sosiaali- ja terveyspalvelut, Ikääntyneiden palvelualue, Ikääntyneiden asumispalvelut, Tehostettu pal-
veluasuminen  
 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Lundintie 1 
 

Postinumero 

40930 

Postitoimipaikka 

Kinkomaa 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Palveluesimies Maarit Jolanki 
Puhelin 

014 266 8880 

 

Sähköposti 

maarit.jolanki@jyvakyla.fi 
 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat (esim. ravitsemuspalvelut, siivous ym.) 

 
Ruokahuolto Kukkumäen ruokapalvelukeskus 
Pesulapalvelut Sakupe 
Siivouspalvelut ISS 
Kuljetuspalvelut Posti 
Kuljetuspalvelut Tavaralähetit (toimitukset sairaala-apteekista)  
Kiinteistöhuolto TL-MAINT Oy 
Laboratoriopalvelut Fimlab 
Apteekkipalvelut Jyväskylän Ykkösapteekki 
Hoitotarvikkeet Onemed ja Kyllön keskusvarasto 
Jätehuolto Sihvari oy 
Tietosuojajäte Lassila & Tikanoja 
Viria Secury oy, asukaskutsu- ja hälytysjärjestelmäasiat    
Avarn Security oy, vartijapalvelut 
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 
 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuk-
sia? 

      
Jatkuva yhteistyö ja säännölliset palaverit. Ruokahuollosta annetaan heti palautetta Kukkumäen ruoka-
palvelukeskukseen. ISS:n kanssa on säännölliset palaverit siivouksesta vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa ja toimintaa kehitetään yhdessä. Siivoojien kanssa yhteistyö on päivittäistä. Kiinteistöhuollosta 
vastaavan TL-MAINT:in kanssa säännölliset palaverit ja yhteistyötä tehdään koko ajan. Henkilökunta te-
kee huoltopyynnöt sähköisen järjestelmän kautta. 



 

4 

Viria Securityyn ollaan heti yhteydessä, jos turvajärjestelmän kanssa ongelmia. Kehittämispäällikkö Esa 
Aaltosen kanssa yhteistyöpalaverit ja tilannekatsaukset. 
 

 
2. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
 

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? 
      
Koko työyhteisö on osallistunut suunnitteluun. Omavalvontasuunnitelman osiot on jaettu tiimeihin ja 
vastuualueiden mukaisesti käsiteltäväksi ja lopuksi asiat katsotaan vielä yhdessä läpi. Omavalvonta-
suunnitelmaa käytetään perehdytyksen ja johtamisen välineenä. 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
      
Palveluesimies Maarit Jolanki p. 014 266 8880, palveluesimiehen varahenkilö Eija Ämmänkoski p. 014 
2661756. 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
      
Omavalvontasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa tai, jos toiminnassa tapahtuu palvelun 
laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Palveluesimies ja palveluesimiehen varahenkilö 
huolehtivat päivityksestä. 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 
      
Omavalvontasuunnitelma löytyy sisääntuloaulan ilmoitustaululta, perehdytyskansiosta ja osoit-
teesta:https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/asuminen/ymparivuoro-
kautinen-asuminen-0/hannala 
 

 
 
 
 
 
 3 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 

 
Toiminta-ajatus 
 
Toimintayksikkö on perustettu tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus ilmaisee, 
kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-, 
vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädöksiin. 
 

Mikä on yksikön toiminta-ajatus? 
      
Tavoitteena on tukea asukkaan elämänlaatua, omatoimisuutta, osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. 
Hoitoa toteutetaan turvallisessa, kodikkaassa ja virikkeellisessä ympäristössä yksilöllisesti tehdyn hoito- 
ja palvelusuunnitelman mukaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa asukkaalla on oikeus ja 

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/asuminen/ymparivuorokautinen-asuminen-0/hannala
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/asuminen/ymparivuorokautinen-asuminen-0/hannala
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mahdollisuus osallistua oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon, voimavarojensa mukaan. 
Asukkaan läheiset voivat osallistuvat myös hoidon suunnitteluun. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Arvot liittyvät läheisesti työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia 
käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Yksikön arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien 
asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne. 
 
Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa yksikössä. Toimintaperi-
aatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintape-
riaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaami-
sessa. 
 
Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? 
 

      
Toimintaa ohjaavat arvot: 

• Ystävällinen ja kunnioittava kohtaaminen 

• Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 

• Joustava ja osallistumaan aktivoiva toiminta 

• Erilaisuuden hyväksyminen, toisten työn arvostaminen 

• Positiivinen ja vastuullinen ja ammattitaitoinen henkilökunta 

• Turvallinen, tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen hoiva 

• Avoin vuorovaikutus ja toiminta 

• Toimintakykyä ylläpitävä ja kuntouttava työote 
 
Tärkeimmät toimintaperiaatteemme ovat: 

• Hannalassa on neljä tiimiä. Tiimien työ perustuu yhteistyöhön, yhteisesti sovittuihin linjauksiin. 

• Työssämme huomioimme sekä asukkaan että hänen läheisensä. 

• Toimimme moniammatillisesti ja huomioimme asukkaamme kokonaisvaltaisesti. 

• Päivittäisen viriketoiminnan tarjoaminen 
 

 

 4 RISKINHALLINTA (4.1.3) 
 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia arvioidaan monipuolisesti asi-
akkaan saaman palvelun näkökulmasta. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikea-
käyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskin-
hallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän 
omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia? 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle 
asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta 
epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analy-
sointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille oma-
valvonnan osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 
 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tie-
toa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskin-
hallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvon-
tasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, ky-
kyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri 
ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteut-
tamiseen ja kehittämiseen. 
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Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

      
Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma 
Haipro-ilmoitukset lääkepoikkeamista ja tapaturmista 
Poikkarit (uhka- ja vaaratilanneilmoitukset)  
Työtapaturmailmoitukset 
Tietosuojaohjeet 
Riskienarviointi-kysely 
Hätäensiapukoulutukset 
Lääkehoidon lupakäytännöt, lääkehoitosuunnitelma 
 
 

 
Riskien tunnistaminen 
 
Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 
 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

       

Jokaisella työntekijällä on vastuu ja velvollisuus ilmoittaa epäkohdista esimiehelle. 
Riskikartoitus tehdään joka toinen vuosi. Viimeisin on tehty syksyllä 2019. 
Henkilökunta tekee Haipro- ilmoitukset asukkaisiin kohdistuvista lääkepoikkeamista ja tapaturmista.     
Työntekijöihin kohdistuvista vaara- ja uhkatilanteista tehdään poikkari-ilmoitus ja ne menevät esimiehen 
lisäksi kaupungin työsuojelun nähtäville. Työtapaturmailmoitukset tehdään yhdessä esimiehen kanssa. 
Jyväskylän kaupungin sisäinen valvontakäynti ollut viimeksi 1.9.2020. 
 
Riskien käsitteleminen 
 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallin-
nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on esimiehellä, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen joh-
don käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen 
kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan kor-
vausten hakemisesta. 
 

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

       

Vakavat Haiproissa ilmenneet tilanteet käsitellään heti tiimissä. Palveluesimies tekee kolmannesvuosi-
raportin yhteydessä yhteenvedon ko. asioista ja ne käsitellään talokokouksessa.  Raportit ovat henkilö-
kunnan luettavissa. Haipro- käsittelijöitä on talossa 1/kerros. Haipro- käsittelijät käsittelevät jokaisen 
Haipro-ilmoituksen ja tekevät kirjallisen raportin jokaiselta kuukaudelta ja informoivat esimiestä sekä  
työntekijöitä. 
Poikkari-ilmoituksia käsitellään tiimeittäin. Jos ovat vakavia ja niitä tulee paljon, yhteistyötä tehdään 
kaupungin työsuojelun kanssa.  
 

Korjaavat toimenpiteet 
 
Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla 
estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta 
menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 

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

       
Tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti –tilanteisiin ja haittatapahtumiin reagoidaan mahdollisimman no-
peasti ja pyritään korjaamaan asiat/epäkohdat. Välillä tarvitaan myös ulkopuolista apua, esim. kaupun-
gin työsuojelua. 
 
Muutoksista tiedottaminen 
 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun-
nalle ja muille yhteistyötahoille? 
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Henkilökuntaa tiedotetaan muutoksista  talokokouksissa, tiimipalavereissa sekä sähköpostitiedotteilla. 
Yhteistyötahoille ilmoitetaan sähköpostitse tai soittamalla. Jos asia koskee omaisia heille soitetaan tai 
tiedotetaan heidän käydessään. Korona-aikana tiedotteita vierailukäytännöistä ja suojautumisesta on 
laitetaan myös talon etuovelle omaisten nähtäville. 
 

Valmiussuunnitelma 

Valmiussuunnitelmien tarkoituksena on varmistaa elintärkeiden toimintojen jatkuminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 
niin, että ihmisten elinmahdollisuudet, yhteiskunnan toimintakyky ja kansallinen itsenäisyys turvataan aina. Toimintayksikön 
henkilöstön tulee perehtyä oman palvelualueensa valmiussuunnitelmaan. 

Miten yksikössänne on varauduttu valmiussuunnitelman mukaisiin poikkeustilanteisiin? Erillinen valmiussuunnitelma voidaan 
laittaa myös omavalvontasuunnitelman liitteeksi. 
      

Yksikössä on käytössä Ikääntyneiden palveluiden valmiussuunnitelma 2019-2021 poikkeustilanteita 
varten. 
 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 
 
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkoh-
dasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on 
laadittava toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen 
henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 
 
Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen 
tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskinhallinnan prosessissa 
epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omavalvon-
nan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan 
tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle.  
 
Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty ja 
miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön toiminnassa? 
 
      

Jokaisella työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus, jos havaitsee epäkohtia asukkaisiin tai henkilökuntaan 
kohdistuen. Työntekijä voi ilmoittaa epäkohdasta esimiehelle, ylimmälle johdolle, kaupungin sisäiseen 
valvontaa, työsuojeluun tai AVI:lle. Asiat käsitellään mahdollisimman nopeasti ja ryhdytään korjaaviin 
toimenpiteisiin. 
 
 

 
 

 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

5.1 Palvelutarpeen arviointi 

 
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa 
kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvit-
tämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdolli-
suudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kogni-
tiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät 
riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

      
-Oiva keskus arvioi palveluntarpeen 
-SAS-työryhmä (selvitä-arvioi-sijoita) valitsee uudet asukkaat vapautuville paikoille 
-Tulotilanteessa jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka pohjana käytetään 
RAI-arviointia (toimintakykymittari).   
-Tulovaiheessa tarjotaan perhe/hoitopalaveria asukkaalle ja omaiselle.  
-Tarvittaessa fysioterapeutit arvioivat myös terveydentilaa.      
-MMSE, sekä MNA kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. 
-Kipuasteikko PAINAD käytössä kivunseurannassa    
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Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 

      
Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan asukkaan, omaisen ja asukkaaseen perehtyneen omahoitajan 
kanssa. Huolellisesti täytetyt esitietolomake ja elämänpolkukaavake ovat suuressa osassa hoidon suun-
nittelua.  Ennen hoitosuunnitelmaa tehdään RAI-arviointi asukkaan toimintakyvystä, johon myös asu-
kas/omainen mahdollisuuksien mukaan saa osallistua. Hoitopalaverissa sovitaan mm. hoidon tavoit-
teista sekä auttamismenetelmistä, jotka ylläpitävät asukkaan toimintakykyä. Hoito- ja palvelusuunnitel-
maa tehdessä otetaan huomioon asukkaan, sekä omaisen näkemys ja toiveet. Suunnitelma annetaan 
luettavaksi ja hyväksyttäväksi allekirjoituksella asukkaalle/omaiselle.  
 

 

5.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suun-
nitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoit-
teet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua asiakas/palvelusuunnitelmaa 
ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 
 
Miten palvelusuunnitelman ja osallisuuden toteutuminen asiakkaan palvelussa/hoidossa varmistetaan, on omavalvonnan kes-
keisiä sovittavia asioita.  
 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? Ketkä osallistuvat suunnitelman laatimiseen 
ja päivittämiseen? 

       
Omahoitaja laatii hoito- ja palvelusuunnitelman hoitopalaverin jälkeen. Hoito- ja palvelusuunnitelma teh-
dään RAI:n pohjalta ja se perustuu asukkaan tarpeisiin, toiveisiin sekä voimavaralähtöisyyteen. Hoito- 
ja palvelusuunnitelman toteutumista seurataan päivittäin raporteilla sekä kirjaamalla voinnista säännöl-
lisesti. Myös tiimipalavereissa käsitellään hoitosuunnitelmat. 
Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimista edellyttävät laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista, vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolaki.     
 

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

      
Hoitosuunnitelmat käydään hoitohenkilöstön kanssa yhdessä läpi raporteilla ja tiimipalavereissa. Hen-
kilökunta on sitoutunut toimimaan hoitosuunnitelmien mukaisesti sekä tiedottamaan/kirjaamaan voinnin 
muutoksista 
 

Miten usein hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan? 

      
Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan 6kk:n välein ja voinnin oleellisesti muuttuessa. 
 

 

 

      

5.2.3 Asiakkaan kohtelu 

 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemat-
tomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen 
vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon 
palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistu-
mistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse 
omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 
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Asukkaiden itsemääräämisoikeutta ylläpidetään antamalla heille valinnan mahdollisuuksia asioissa, kui-
tenkin unohtamatta heidän hyvinvointiaan ja terveyttään. Huomioidaan asukkaan oma päätöksenteko-
kyky. Mikäli asukas ei ymmärrä omaa terveydentilaansa ja hoidon tarvetta, hoitaja huolehtii/päättää hoi-
totoimista asukkaan edun mukaisesti perustellen ja kannustaen. 
 
Jokaisella asukkaalla on oma yhdenhengen huone, jossa wc/peseytymistila. Osastolla yleisissä tiloissa 
jokainen saa liikkua ja oleskella vapaasti, mutta ryhmäkodin ovi on lukittuna asukkaiden turvallisuuden 
vuoksi. Ulko-ovi on klo 20-8 lukossa. Koronapandemian aikana ulko-ovi on lukittuna koko ajan. 
 
Erillisiä vierailuaikoja ei ole vaan läheiset ovat  tervetulleita vierailemaan joustavasti. Koronapandemian 
aikana on erilliset ohjeet vierailuista. Elämän loppuvaiheen hoidon aikana omaiset voivat halutessaan 
olla läheisensä vierellä myös yöaikaan. Läheiset ovat tervetulleita talon arkeen, tapahtumiin ja juhliin 
mukaan.  
Asukkaiden on mahdollisuus ulkoilla Päijänteen kauniissa maisemissa saattajan seurassa. Talon 1. ker-
roksessa asukkailla  on mahdollisuus turvallisesti ulkoilla aidatulla pihalla valvovan silmän alla. Omaisilla 
on mahdollisuus viedä läheisiään kotilomalle. 
 
Henkilökunnan esteetön sisäänpääsy asukashuoneisiin on välttämätöntä asukkaiden terveyden ja hy-

vinvoinnin turvaamiseksi. Asukas voi omaistensa kanssa sisustaa huoneensa omilla tavaroillaan huo-

mioiden esteettömyyden ja turvallisuuden. Halutessaan voi vaihtaa myös huoneessa olevien verhojen 

tilalle mieleiset paloturvalliset verhot. Kynttilöitä ei saa talossa polttaa. Asukkaalla on mahdollisuus käyt-

tää omaa puhelinta ja nettiä. 

 

Jokaisen henkilökohtaisia toiveita oman elämänsä suhteen kunnioitetaan, mutta ajoittain joudutaan ti-

lanteisiin, joissa on mietittävä valintojen vaikutuksia muiden asukkaiden huomioimiseksi. 

Elämänpolkulomakkeella kartoitetaan asukkaan elämänpolkua, jota voidaan hyödyntää päivittäisessä 

kanssakäymisessä. Hoitotahto huomioidaan heidän kohdallaan kenellä sellainen on. 

Asukkaiden tietoja/asukaspapereita ei ole näkyvillä. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtai-
sesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Jos rajoitustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan, on niille oltava laissa 
säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden 
henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset 
kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henki-
lön ihmisarvoa kunnioittaen. Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset sään-
nökset lastensuojelulaissa. 
 
Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta hoitavan lääkärin että omaisten 
ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset 
myös asiakastietoihin. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 

      
Poistumisturvallisuutta tarkastellaan asukaskohtaisesti. Saattajan tarpeeseen vaikuttavat muisti-, ter-
veydentila, liikuntarajoitteisuus ja esimerkiksi sääolosuhteet.  Ryhmäkotien oven lukitus on tarpeen 
muistamattomien asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. 
 
Asukkaita kohtaan tapahtuvista rajoitteista päättää aina lääkäri yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa 
( laidat sängyssä, haaravyö tuolissa, hygieniahaalari, ovien lukitus). Luvat on määräaikaisia ja ne mää-
rätään korkeintaan 6 kuukaudeksi kerrallaan. Lääkäri kirjaa päätöksen aina asukkaan asiakastietoihin. 
Rajoitteiden käyttöä pyritään vähentämään henkilöstön osaamista kehittämällä, ennakoimalla ja toimin-
tatapoja yksilöllisesti arvioimalla sekä luomalla turvallinen ympäristö. 
Asukkaan lääkitystä ja lääkemuutosten tarvetta arvioidaan säännöllisesti sekä  tarvetta yhdessä lääkä-
rin kanssa. 
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Liikkumisturvallisuutta ylläpidetään toimintaa ylläpitävällä työotteella ja voimavaralähtöisesti luomalla 
turvallinen ja viihtyisä ympäristö sekä hyödyntämällä apuvälineitä. 
Rajoitteiden tarvetta arvioidaan henkilöstön kesken palavereissa ja keskustellaan asiasta tarvittaessa 
omaisen kanssa.  
Rajoitteita käytetään ainoastaan asukkaan tai muiden ihmisten terveyden tai turvallisuuden ylläpitä-
miseksi ja perustellusti. 
 

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 
 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuo-
rovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle 
viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämis-
vastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida 
epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 
 
 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu. (Hyvän kohtelun suunnitelma)  

      
Työntekijät ovat sitoutuneet työskentelemään talon toimintaperiaatteiden mukaan.  
Jyväskylän kaupunki on laatinut ohjeistuksen “kaltoinkohtelun tunnistaminen ja toimintaprosessi ikään-
tyneiden palveluissa”, jonka mukaan toimitaan tarvittaessa. 
 
Miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? 

      

Jos henkilöstö huomaa epäasiallista käytöstä, henkilöstöllä on velvollisuus puuttua  asiaan heti sekä 
ilmoittaa esimiehelle. 
 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, 
haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

      

Asiasta keskustellaan asukkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Asukkaalla ja omaisella on mahdolli-

suus ottaa yhteyttä potilasasiamieheen. 

Henkilöstön tehtävänä on huolehtia, että asukas ei tule kohdelluksi epäasiallisesti toisen asukkaan ta-

holta ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mikäli epäasiallisen kohtelun uhka on olemassa 

Haitta- ja vaaratilanteista tehdään Haipro- ilmoitus (vaaratapahtumien raportointijärjestelmä).   

      

5.2.4 Asiakkaan osallisuus 

 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 
 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, 
asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asi-
akkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 

Miten asiakkaat osallistuvat toimintayksikön toiminnan sisällön suunnitteluun? 

      

Asukkaille järjestetään asukasfoorumeita, joissa asukkailla on mahdollisuus antaa palautetta ja kehittä-
misideoita sekä esittää toiveita. Asukkaat voivat myös jatkuvasti esittää toiveita ja tavoitteena on järjes-
tää esim. mahdollisimman monenlaista viriketoimintaa, jotta jokaiselle asukkaalle löytyisi mielekästä te-
kemistä.   
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Palautteen kerääminen 
 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakas-
palautetta kerätään? 

      
Palautetta asukkailta ja omaisilta saadaan jatkuvasti arkitilanteissa ja erikseen vuosittaisissa omaiste-
nilloissa. Kirjallista palautetta on mahdollista antaa ulkoeteisessä olevaan palautelaatikkoon.  Kaupunki 
kerää asiakaspalautetta tietyin väliajoin. Asiakas kysely asukkaille ja omaisille tehty 2018. Asukkaille 
kyselyt helmi - maaliskuu 2019. Lisäksi yksikön eteisessä on tabletti, jolla omaiset voivat arvioida onnis-
tumistamme. Tabletti ei ole koronatilanteen takia tällä hetkellä käytettävissä. 
 

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

      
Tulleet palautteet käsitellään ja tiimi- tai talokokouksessa käydään läpi palautteet/ muistutukset henki-
lökunnan kesken keskustellen.  Asiakaskyselyn tulokset tiedotetaan koko henkilökunnalle, samalla poh-
ditaan, miten voimme kehittää toimintaamme vastaamaan paremmin asukkaiden toiveita ja tarpeita. 
Tiimeissä pidetään asukasforumia, joista muistiot luettavissa. Asukkaat kertovat henkilöstölle toiveita 
toiminnan kehittämiseksi.  
 
 

5.2.5 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 

      
Ensisijaisesti asukkaita rohkaistaan antamaan palautetta sille henkilölle, joka on kohdellut asukasta 
epäasiallisesi.  
Seuraava vaihtoehto on ilmoittaa asiasta vastaavalle hoitajalle, palveluesimiehelle tai palvelupäälli-
kölle  
Palveluesimies Maarit Jolanki Hoivakoti Hannala, Lundintie 1, 40930 KINKOMAA p. 014 266 8880 
Palvelupäällikkö Eeva-Liisa Tammi Keljon palvelukeskus, Keljonkatu 26, 40600 JYVÄSKYLÄ p. 014 
266 3825. 
Muistutuksen voi tehdä myös potilasasiamiehelle: Ilkka Puhakka Ritopohjantie 25, 40270 PALOKKA, 
JYVÄSKYLÄ. Aika henkilökohtaiseen käyntiin sovittava erikseen, p. 014 266 3394. Soittoajat ma 
12.00-14.00 ja to 12.00-14.00.  
Potilaan/ omaisen vaaratilanneilmoitus: asiakas- potilasturvallisuuskordinaattori käsittelijä Merja Hok-
kanen, p. 014 3366805. 
 
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

      
Eija Hiekka (Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus) 
Matarankatu 4 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Puhelinaika ma - to klo 9-11 
p. 044 265 1080 
eija.hiekka@koske.fi 
  

− neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

− avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä. 

− tiedottaa asiakkaan oikeuksista. 

mailto:eija.hiekka@koske.fi
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− toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

− seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa 
 

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

      
Palveluesimiehelle tulleet muistutukset käsitellään mahdollisimman pian ja pyritään korjaamaan 
asiat/epäkohdat. Myös kirjalliset ilmoitukset tulevat palveluesimiehelle vastineen kirjoittamista varten; 
myös silloin muistutukset käsitellään pian ja asiat pyritään korjaamaan. Palveluesimies pitää kirjaa 
muistutuksista. 
 
e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

      
1-14 vuorokautta. 
 

 
6 PALVELUN SISÄLTÖ (4.3) 
 

6.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

a) Miten asiakkaan fyysistä hyvinvointia edistetään asiakaskeskeisesti?   
 

       
Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen, kuten tapojen/tottumuksien, itsemääräämisoikeuden ja 
voimavarojen kunnioittamiseen. Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.  
Hannalassa on asukkaille viihtyisät, turvalliset ja kodinomaiset tilat. 
 
b) Miten asiakkaan kognitiivista ja psyykkistä hyvinvointia edistetään ja miten asiakas on itse siihen osallisena? 
 

       
Yksilöllistä hoitotyötä asukkaan hyvinvoinnin edistämiseksi tukevat perhepalaverit asukkaan, omaisten 
ja hoitajien kanssa. Tavoitteena on oppia tuntemaan asukkaan historia, sosiaaliset suhteet ja elämän-
tilanne elämänpolkukaavakkeen avulla. 
 

c) Miten asiakkaan sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia edistetään  
 

       
Sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa toteutetaan yksilöllisyydellä mm. viriketuokiot, yhteiset 
ruokailuhetket, juhlahetket ja omaistenillat.  Asukkaalla myös mahdollisuus ostaa yksityisiä palveluja 
mm. kampaaja, jalkahoitaja, sekä vapaaehtoistoiminta. 
 
 

      
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? 

       
Hoitohenkilökunta seuraa päivittäisten toimintojen lomassa asukaskohtaisesti toimintakyvyn, hyvin-
voinnin ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteiden toteutumista sekä toimintakyvyn muutoksia. 
Tavoitteiden toteutumista seurataan kirjaamalla ja raportoimalla suullisesti sekä kirjallisesti. Jokaisella 
asukkaalla on 1-2 omahoitajaa, jotka laativat hoito- ja palvelusuunnitelman yhteistyössä asukkaan ja 
tarvittaessa omaisten kanssa sekä huolehtivat sen päivityksestä. Myös RAI arvioinnin tekevät ja päivit-
tävät omahoitajat. Yhteistyötä tehdään sairaanhoitajien ja RAI-avainosaajien kanssa. 
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6.2 Ravitsemus 

 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? Mi-
ten ravitsemuksesta huolehditaan silloin, kun asiakkaan ravitsemuksen toteutuksessa on erityistarpeita? Kuvaus ravitsemus-
palveluiden toteuttamisesta. 
 

      
Ravitsemustilaa ja yleisvointia tarkkaillaan päivittäisten toimintojen yhteydessä. Painoa seurataan yk-
silöllisen tarpeen mukaan. BMI eli painoindeksi lasketaan kahdesti vuodessa Rai-arvioinnin yhtey-
dessä. Jos asukkaalla oletetaan olevan ali- tai virheravitsemustila, tai näiden riski, kartoitetaan asuk-
kaan ravitsemustila MNA-testillä eli ravitsemustilan arvioinnilla. Ravitsemuskäsikirja on käytettävissä 
hoivakodillamme ja koulutuksia iäkkäiden ravitsemuksesta järjestetään henkilökunnalle säännöllisesti. 
Yleiset ravitsemussuositukset huomioidaan samoin kuin yksilölliset tarpeet. 
 
Ruoka tulee valmiina Kukkumäen ruokapalvelukeskuksesta. Laitoshuoltajat huolehtivat ruokatilaukset 
ja ruokien esille asettamisen. Keittiössä on omavalvontakansio johon seurataan ruokien lämpötilaa vii-
koittain, sekä ohjeistetaan erityistilanteiden varalta. 
 
Talossa on viisi ruokailukertaa päivän aikana ja mahdollista saada myös väli- ja yöpalaa. Ruoka on 
tarjolla päiväsalissa, tarvittaessa viedään asukashuoneisiin. Pyritään huomioimaan asukkaan ruokailu-
tottumukset ja-mieltymykset, erityistarpeet sekä sairauksien vaikutukset. Pyrkimys luoda viihtyisä, siisti 
ja rauhallinen ruokailuhetki. Juhlat huomioidaan kattauksessa ja tunnelmassa. 
 
Itsemääräämisoikeuden myötä ruoasta saa myös kieltäytyä. Ruokailussa avustetaan yksilöllisen tar-
peen mukaan mm. Syöttämällä, saostamalla juomat tai vaihtamalla ruoan koostumusta. Ruokapalve-
lukeskus voi toimittaa ruoat tavallisen koostumuksen lisäksi niin että kokoliha on vaihdettu pehmeään 
vaihtoehtoon, karkeasti soseutettuna tai sileäksi soseutettuna. 
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6.3 Hygieniakäytännöt 

 
Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset 
hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta 
huolehtimisen lisäksi infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt 
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 

      
Hygieniapassi: kaikilla työntekijöillä on tarvittavat hygieniavaatimukset. 
Hygieniakansio: Hygieniavastaavat päivittävät tietoa säännöllisesti. 
Hygieniavastaava: Käy koulutuksissa ja tuo tietoa muulle henkilökunnalle. Myös muut työntekijät voivat 
osallistua koulutuksiin. 
Hygieniahoitaja: Kouluttaa ja konsultoi hygienia-asioissa.  
Ikääntyneiden palveluiden kliininen sairaanhoitaja: Kouluttaa ja konsultoi hygienia-asioissa tehden yh-
teistyötä mm. Kaupungin infektiolääkärin kanssa. 
Siivous: Ulkoistettu ISS-siivous ( huonesiivous, yleiset tilat ) ATP-testit (pintahygienia testit) ym. mittauk-
set. Palaverit siivoushenkilökunnan kanssa säännöllisesti. Huuhteluhuone käytössä. Intiimit apuvälineet 
( esim. Alusastiat, kynsisakset) desinfioidaan koneellisesti käytön jälkeen tai tarvittaessa. 
Käsihygienian oikea käytäntö: Käsidesiannostelijat ovat käytävällä ja osaston oven vieressä vierailijoita, 
henkilökuntaa ja asukkaita varten. 
Asukashygienia: Pesut asukkaan kylpy/wc-tilassa tai saunassa. Asukaspyykki pestään talossa ja liina-
vaatteet pestään Sakupen pesulassa. 
 
Koko hoitohenkilökunta: Huolehtii yksikön yleistilojen sekä asukashuoneiden siisteydestä ja viihtyisyy-
destä. Henkilökunnan työasut ovat talon puolesta. Työasut pestään Sakupen pesulassa. 
 
Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje, joka sisältää myös ohjeet erityistilan-
teisiin. 
 
Epidemiat: Tehostetaan käsihygieniaa ja tarvittaessa informoidaan/rajoitetaan asukkaiden ja vierailijoi-
den liikkumista. Asukkaille tarjotaan vuosittain influenssarokotus-mahdollisuus. Infektiosairaan asuk-
kaan hoitaminen omaan huoneeseen, sekä tarvittaessa muista eristäminen. Henkilökunta velvoitetaan 
ottamaan influenssarokote. 
 

6.4 Terveyden- ja sairaanhoito 

 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden suun terveyden-
hoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös kuolemantapauk-
sen varalta. 
 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja kuolemantapausta koske-
vien ohjeiden noudattaminen? 
 
      

Hannalaan on nimetty omalääkäri, joka  käy yksikössä lääkärinkierrolla kerran viikossa. Hoitajat arvioi-
vat asukkaan terveydentilaa ja tuovat asioita lääkärinkierrolle. Lääkäriä voidaan konsultoida lisäksi tar-
vittaessa puhelimitse sekä viestein Lifecare-potilastietojärjestelmän kautta. Omaiset voivat jättää lääkä-
rille soittopyynnön hoitohenkilökunnan kautta. 
 
Kiireellisessä sairaanhoidossa hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö, ensisijaisesti 
yksikössä työskentelevä sairaanhoitaja, tarvittaessa apuna Kohta-yksikkö ja lisäksi päivystysaikana on 
mahdollista soitto päivystävälle lääkärille, joka antaa toimintaohjeet. Hannalan tukiterveysasema on 
Kyllön terveysasema. 
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Lifecare -potilastietojärjestelmä mahdollistaa oikean ja reaaliaikaisen tiedon siirtymisen. Lääkärin mää-
räykset ovat kaikkien hoitotyöntekijöiden nähtävissä Lifecare-potilastietojärjestelmässä. Toimintaohjeet 
käydään läpi perehdyttämisessä. 
                                                                                                         
Henkilökunnalla on tarkat toimintaohjeet kuolemantapauksen varalta, Elämän loppuvaiheen –ohje löy-
tyy kirjallisesti jokaisessa tiimissä.  
Ohjeiden noudattaminen varmistetaan siten, että yksikössä noudatetaan yhtenäisiä toimintatapoja, 
jotka on kirjallisesti kuvattu ja ovat henkilökunnan nähtävillä.  
 
b) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa koskevien ohjeiden noudattaminen? 

      
Hoivakodin jokaiseen tiimiin on nimetty suu- ja hammashoitovastaavat. Suunhoidon erityiskysymykset 
kirjataan hoitosuunnitelmiin ja tiedotetaan tiimissä. Suu/ hampaiden/ proteesin hygienia hoitohenkilös-
tön toimesta päivittäin ja mm. tarvittavat säännölliset ja äkilliset hammashoitokäynnit joko yksityisen 
palveluntuottajan tai kunnallisen hammashoidon kautta.   
 
 

c) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

      
Yksikössä työskentelee sekä nimikesuojattuja että rekisteröityjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä, 
joiden ammatilliseen osaamiseen ja toimenkuvaan kuuluu terveyden edistäminen ja terveydentilaan 
liittyvä seuranta osana päivittäistä työskentelyä.  
  
Uudelle asukkaalle lääkäri tekee tulovaiheessa tulotarkastuksen ja laatii hoito- ja kuntoutussuunnitel-
man. Hoito- ja kuntoutussuunnitelman lääkäri päivittää vuosittain vuositarkastuksen yhteydessä. Sai-
raanhoitajat huolehtivat, että hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa olevat seurannat ja kontrollit tulevat 
tehdyksi. Tarvittavien tarkastusten, kontrollien ja terveydentilaan liittyvien tutkimusten osalta yksikössä 
tehdään moniammatillista yhteistyötä. Ne toimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa (kuten verenpaineen, 
verensokerin seuranta ja verikokeet), toteutetaan yksilöllisesti lääkärin ohjeistuksen ja suunnitelman 
mukaan.  Seuranta on hoitohenkilöstön ja lääkärin nähtävissä Lifecare- potilastietojärjestelmässä 
  
Asukkaiden terveyden edistäminen rakentuu asukkaan jäljellä olevat voimavarat huomioivalle sekä 
niitä tukevalle kuntouttavalle työotteelle, joita koko henkilökunnan kuuluu noudattaa. Asukkaan moni-
puolinen ja säännöllinen ravitsemus omalta osaltaan edistää asukkaiden terveyttä. Mittarit: RAI, 
MMSE, BMI, FRAT, MNA. 
  
Asukkaan voimavarojen mukainen elämän virikkeellisyys, sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmis-
ten kanssa sekä säännöllinen vuorokausirytmi, ulkoilu sekä riittävä lepo ja yöuni ovat asukkaan ter-
veyttä edistäviä ja ylläpitäviä elementtejä ja osa asukkaan psyykkistä hyvinvointia. Näitä tuetaan jär-
jestämällä asukkaille viriketoimintaa sekä rytmittämällä päivää lepohetkillä. 
 

d) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

      
Lääkäripalvelut tulevat perusterveydenhuollosta ja niistä vastaa apulaisylilääkäri Anne Paananen, joka 
on jokaisen asukkaan hoitava lääkäri. 
   
Hoitohenkilökunta vastaa asukkaan hoidosta ympäri vuorokauden hoitavan lääkärin ohjeistuksen mu-
kaisesti sekä asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. 
 
Tarvittaessa avuksi voidaan pyytää Kotisairaalaa että sen yhteydessä toimivaa diagnostiikka- ja hoi-
toyksikköä (KOHTA-yksikkö) hoidon tarpeen arviointiin päivystyksellisissä tilanteissa kaikkina vuoro-
kauden aikoina.  
 



 

16 

6.5 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? 

       
Yksikössä on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito- oppaan mukainen lääke-
hoitosuunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain ja aina tarpeen vaatiessa. Kaksi sairaanhoitajaa 
on nimetty lääkevastaaviksi, jotka huolehtivat päivityksestä. Lääkevastaavat vastaavat suunnitelman 
sisällöstä yhteistyössä muiden sairaanhoitajien, lääkärin sekä palveluesimiehen kanssa. Lääkevastaa-
vat seuraavat lääkehoitosuunnitelman toteutumista yhteistyössä palveluesimiehen kanssa. Talon oma 
lääkäri on tutustunut lääkehoitosuunnitelmaan ja hyväksynyt sen allekirjoituksellaan. 
  
Lääkehoidon toteutumista seurataan muun muassa poikkeamakaavakkeiden käsittelyllä "Haipro". 
Poikkeamat ja niiden aiheuttamien korjaavien toimenpiteiden edistymistä käsitellään työyhteisön pala-
vereissa.  
 

b) Miten yksikössä seurataan ja päivitetään henkilöstön lääkehoito-osaamista ml. lääkehoitoluvat? 

      

Lääkkeitä käsittelevillä tulee olla voimassa olevat lääkehoitoluvat. Henkilöstön tulee suorittaa lääkehoi-
toluvat 5 vuoden välein. Lääkehoitolupiin kuuluu sekä tenttejä että näyttöjä, jotka ottaa vastaan lääke-
luvallinen sairaanhoitaja.  Lääkehoitoluvan allekirjoittavat talon palveluesimies ja lääkäri Anne Paana-
nen. Lääkehoitolupien tekemistä ja uusimista seuraavat palveluesimies ja sairaanhoitajat. Lääkehoi-
don osaamista seurataan Haipro poikkeamien kautta.  
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

       

Yksikön lääkehoidosta vastaavat: 
Apulaisylilääkäri Anne Paananen, ylilääkäri, geriatri Martti Aukee 
Lääkevastaavat; sh Jenni Salminen ja sh Eija Ämmänkoski (Minna Mäkinen) 
Sairaanhoitajat / Lähi- perushoitajat. 
Palveluesimies Maarit Jolanki 
 
Päivittäisestä lääkehoidon toteutuksesta huolehtivat lääkehoitoluvan suorittanut hoitohenkilöstö.  Sai-
raanhoitajat huolehtivat että lääkelistat ovat ajan tasalla.  
 
Jokaiselle tiimille on määritetty omat lääkkeenjakopäivänsä. Lääkkeenjakaja on pääsääntöisesti ilta-
vuoroon tuleva hoitaja. Lääkkeenjako tarkastetaan heti lääkkeenjaon jälkeen. Poikkeamista ilmoite-
taan jakajalle ja poikkeama korjataan heti. Lääkkeet tarkistetaan lisäksi aina ennen kuin annetaan 
asukkaalle.  
 
Lääkkeet Hannalan asukkaille toimittaa tilauksen mukaan Jyväskylän Ykkösapteekki joka torstai tai 
tarvittaessa useammin. Ykkösapteekki hakee tilauslomakkeet tiistaisin. 
 
Hannalassa on myös käytössä oma lääkevarasto, joka sisältää antibiootteja, kipulääkettä, rauhoittavia 
ja antihistamiineja. Lääkevarastolla on omat seurantakortit, jotta nähdään kenelle on kyseistä lääkettä 
otettu. Lääkevaraston lääkkeet toimittaa Jyväskylän Ykkösapteekki lääkärin allekirjoittamalla tilauk-
sella. Sairaala-apteekin kautta tilataan ensiapulääkkeet, influenssarokotteet ja CRP-laitteen näytteen-
ottovälineistö. Lääkkeiden palautuksesta apteekkiin huolehtivat sairaanhoitajat.  
 
Hoitoyksikössä on lääkehoitosuunnitelmaan perustuva seuranta opiaattien ja tiettyjen PKV -lääkkeiden 
(pääasiassa keskushermoston kautta vaikuttavat lääkkeet) osalta.  Jokaiselle seurattavalle lääkkeelle 
on oma seurantalomakkeensa.  
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6.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiakkaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat 
osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Myös lastensuojelun asiakas voi tarvita esimerkiksi koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, 
kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hä-
nen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden 
välillä. 
 

Mitkä ovat toimintayksikön keskeiset yhteistyötahot? Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuulu-
vien muun palveluverkoston kanssa toteutetaan? 

      
Hoivakoti Hannalan keskeisiä yhteistyötahoja ovat esimerkiksi Hannalan omalääkäri Anne Paananen, 
joka käy joka maanantai lääkärinkierrolla. Kierroilla hän käy silloin ajankohtaiseksi tulleita asioita, esi-
merkiksi asukkaiden lääkemuutokset, vuosiarvioinnit ym. Lääkäriin ollaan yhteydessä joko puhelimitse 
tai Lifecare-tietojärjestelmän viestien avulla. Päivystysaikoina otamme yhteyttä päivystävään lääkäriin.  
Toisena tahona ovat asukkaiden omaiset/asioidenhoitajat. Heidän kanssaan olemme yhteydessä esi-
merkiksi puhelimitse. Omaisten kanssa pidämme säännöllisesti perhepalavereita., joissa käymme läpi 
asukkaan nykytilannetta, lääkehoitoa ja käytännön asioita. Joillakin asukkailla on yleinen edunvalvoja, 
joiden kanssa olemme yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. 
Yksilöllisesti asukkaat voivat myös ostaa täydentäviä palveluita kuten jalkahoitaja, parturi, suuhygie-
nisti, taksikuljetus palvelut, henkilökohtainen avustaja, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Osaston 
hoitajat sopivat kyseisten tahojen kanssa, milloin he tulevat. 
 
 

 
 
7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 
 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 
Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja 
pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön 
perusteella. Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomais-
ten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuus-
suunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmis-
taa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta hen-
kilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehti-
maan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemi-
seen. 

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

      
Talossa on pelastussuunnitelma, joka sisältää mm. rakennuksen ja ympäristön yleiskuvauksen, raken-
teellisen suojelun, normaaliolojen riskit, ulkoiset riskit ja toimintaohjeet normaaliajan onnettomuuksissa 
kuten sähkö- ja vesikatkos. Pelastussuunnitelma päivitetään kerran vuodessa. Pelastussuunnitelma 
on turvallisuuskansiossa ja johon jokaisen työntekijän on tutustuttava. Valmiussuunnitelmassa on ylei-
set toimintaperiaatteet, joiden mukaan toimitaan poikkeustilanteessa. Henkilökunnalle järjestetään pa-
loturvallisuuskoulutusta säännöllisesti. Koulutus on kaksiosainen; luentosaliosuus sekä käytännön har-
joitukset. Näin varmistetaan jokaisen työntekijän mahdollisuus toimia oikein tulipalotilanteessa. Palovi-
ranomainen suorittaa tarkastuksen 1x/v. 
 
Talosta löytyy automaattinen palohälytysjärjestelmä (osoitteellinen järjestelmä) ja automaattinen sam-
mutusjärjestelmä (sprinkler). Kunnossapidosta vastaa huoltoyhtiö, joka testaa järjestelmän kerran kuu-
kaudessa ja säännölliset palaverit. Alkusammutuskalusto tarkastetaan kerran vuodessa. Ryhmäkotei-
hin on asennettu seinille painonappihälyttimet, joilla voi ilmoittaa havaitusta tulipalosta. 
 
Puhelinyhteyksien katketessa käytetään Virve-yhteyttä. Virhe-puhelimen vastuuhenkilön (vuoron vas-
tuuhoitajan) on huolehdittava, että puhelin on jatkuvasti käyttövalmis. 
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Käytössä on vartijapalvelut, jonka hoitaa Avarn Security oy.  
  
Kaupungin turvallisuusvastaava kehittämispäällikkö on Esa Aaltonen, jonka kanssa palaverit noin 
2x/vuosi.  
  
 

7.1 Henkilöstö 

 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö, kuten esimerkiksi lastensuojeluyksiköissä 
lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki, joka tuli voimaan 1.3.2016. Jos toiminta on luvanva-
raista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkai-
den avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henki-
löstön 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? 
 

      
Hoivakoti Hannalassa työskentelee ammattitaitoinen henkilökunta tehostetusti ympäri vuorokauden. 
Arkena hoitohenkilökuntaa on talossa aamuvuorossa 12-14, illalla 11-12 ja yössä 2. Viikonloppuisin 
aamussa 12 ja illassa 10-12.  
  
Kerroksessa 1 on 3 sairaanhoitajaa ja 16 perus-/lähihoitajaa + yksi lähihoitaja, joka tekee hoitajien   
vuosilomia. 
Kerroksessa 2 on 3 sairaanhoitajaa ja 16 perus-/lähihoitajaa + yksi lähihoitaja, joka tekee hoitajien 
vuosilomia. 
 
b) Mikä on yksikön tukipalveluja tuottavan henkilöstön määrä ja tehtävät? 
 

      
Laitoshuoltajia on 3/kerros. Aamuvuoroissa 2-3 ja iltavuoroissa 2 laitoshuoltajaa. Laitoshuoltajien esi-
miehenä on palveluesimies Tiina Huttunen ja laitoshuoltajat kuuluvat terveyskeskussairaalan alaisuu-
teen. Laitoshuoltajat vastaavat talon ruokahuollosta ja pyykkihuollosta. Heille kuuluu myös siivousteh-
täviä silloin kuin ISS:n siivoojat eivät ole paikalla. Laitoshuoltajat huolehtivat myös erilaisista tilauk-
sista. 
Äkillisissä tilanteissa hoitohenkilökunta joutuu osallistumaan tukipalvelutehtäviin esim. roskien vienti, 
erilaiset tilaukset, astianpesukoneen täyttöä.  
Talon siivouksesta vastaa ISS. Siivoojia on koko talossa 2. Tarkempi palvelukuvaus löytyy ISS:n kan-
siosta. 
 
c) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

      
Kaupungilla on käytössään oma varahenkilöjärjestelmä, joita voidaan käyttää lyhyemmille ja maksi-
missaan viidelle ensimmäiselle sairauslomapäivälle. Pitkien sairauslomien, perhevapaiden, palkatto-
mien työvapaiden, vuosilomien ym. sekä arkipyhävapaiden sijaistus rekrytoinnin tai omien sijaisten 
turvin.  
 
d) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
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Työvuoroihin suunnitellaan tietty määrä hoitajia (aamuvuoroon 6 hoitajaa/kerros, iltavuoroon 5-6 hoita-
jaa/kerros, yövuoroon 1 hoitaja/kerros). Käytössä autonominen työvuorosuunnittelu, jolloin jokainen 
työntekijä saa vaikuttaa omiin työvuoroihinsa. Esimies tai esimiehen varahenkilö vastaavat siitä, että 
työvuoroissa on oikea määrä hoitohenkilökuntaa. Viikonloppuisin äkillisistä sijaisuuksista vastaa vas-
tuuvuorossa oleva hoitaja.  
 

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? 

      
Sijaisrekrytointi hoidetaan joko kaupungin sijaisrekrytoinnin kautta tai esimies voi suoraan ottaa sijai-
sen. Vakituisiin toimiin ja pitkiin sijaisuuksiin esimies hakee ensin täyttöluvan, jossa määritellään laite-
taanko paikka ulkoiseen tai sisäiseen hakuun. Esimiehellä voi olla myös tiedossa sijainen, jonka hän 
voi palkata ilman hakumenettelyä. Täyttöluvan hyväksyy ikääntyneiden palveluiden palvelujohtaja. Uu-
sissa työsuhteissa on aina ensin koeaika. 
 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien so-
veltuvuus ja luotettavuus? 

       

Rekrytointiyksikkö varmistaa ammatillisen osaamisen tarkastamalla vaadittavat todistukset ja luvat. 
Lisäksi palveluesimies haastattelee ja käy todistukset ja luvat vielä kerran läpi sekä pyytää mahdolli-
sesti palautetta aikaisemmilta työnantajilta. Vakituisiin työsuhteisiin otetaan vain ammatillisen koulu-
tuksen suorittanutta henkilökuntaa. Uudella työntekijällä työsuhde alkaa aina koeajalla. Rekrytointiyk-
sikkö vaatii kaikilta sijaiseksi pyrkiviltä Valviran myöntämän rekisteröintitodistuksen.  
 
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. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työnteki-
jöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täyden-
nyskouluttautuminen. 
https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2006/17/sosiaalihuollon-henkiloston-taydennyskoulutus-lainsaadanto-ja-suositukset 
 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä niin, että omavalvonta toteutuu?  

      
Talossa on perehdytyskansio, jota kaksi työntekijää säännöllisesti päivittävät. Uusia työntekijöitä ja 
opiskelijoita perehdyttää palveluesimies ja nimetty perehdyttäjä/ perehdyttäjät. Perehdytyskaavake on 
käytössä ja siihen merkataan mitkä kohdat on käyty läpi. Sairaanhoitaja vastaa lääkehoidon perehdy-
tyksestä. 
Ikääntyneiden palveluissa on käytössä myös sähköinen perehdytysohjelma (https://jkl-e-lear-
ning.mmg.fi)  
 
 

b) Onko toimintayksikössä laadittuna koulutussuunnitelma ja miten sen toteutuminen varmistetaan?   

      
Ikääntyneiden palveluissa on yhteinen koulutussuunnitelma. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä 
vuoden aina osallistuu yhteensä kolmen päivän verran koulutuksiin. Esimies seuraa koulutuksissa 
käyntiä ja koulutusasiaa käydään läpi vuosittaisessa kehityskeskustelussa. 
 

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2006/17/sosiaalihuollon-henkiloston-taydennyskoulutus-lainsaadanto-ja-suositukset
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7.2 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 

      
Talossa on 60 asuntoa, kooltaan 25 m2. Jokaisella asukkaalla on oma wc/kylpytila. Talon puolesta 
huoneissa on sairaalasänky, yöpöytä, valaisimet ja verhot. Huonetta saa sisustaa myös omilla tava-
roilla huomioiden turvallisuus- ja hygieniaohjeet. Jokaisessa ryhmäkodissa on asukkaille yhteinen ruo-
kasali ja oleskeluhuone.  Molemmissa kerroksissa on aulatilat missä voi mm. järjestää syntymäpäivä-
juhlia. Jokaisessa ryhmäkodissa on oma jakelukeittiö. Sauna löytyy talon toisesta kerroksesta. Jokai-
sessa tiimissä on joko aidattu sisäpiha tai parveke. 
 
Asukkaalla on mahdollisuus antaa huoneensa toisen väliaikaista paikkaa tarvitsevan henkilön käyt-
töön mikäli asukas itse on joutunut esimerkiksi pidemmäksi aikaa sairaalahoitoon. Tällöin tarvitaan 
asukkaalta kirjallinen lupa huoneen väliaikaiseen käyttöön. Asukkaan ei tarvitse tuolloin maksaa vuok-
raa kyseiseltä ajalta. 
 
 

Miten yksikön siivous, pyykki- ja jätehuolto on järjestetty? 

      
Talon siivouksesta vastaa ulkopuolinen siivousfirma ISS, joka siivoaa oman viikko-ohjelman ja palve-
lukuvauksen mukaisesti arkipäivisin. Korona-aikana yleisten tilojen siivousta on ollut myös viikonlop-
puisin. Talon omille laitoshuoltajille kuuluu myös tiettyjä siivoustehtäviä. 
Liinavaatepyykki ja henkilökunnan suojavaatteet pestään Sakupen pesulassa. Asukkaiden vaatteet 
pestään laitoshuoltajien toimesta talon pesuloissa. 
Jätehuolto Sihvari oy ja Lassila & Tikanoja huolehtivat jätehuollosta. 
 

7.3 Teknologiset ratkaisut 

 
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. Kame-
roiden asianmukaisesta käytöstä ja sijoittelusta on laadittu erillinen ohje Jyväskylän kaupungissa. Suunnitelmaan kirjataan mm. 
kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön ohjaamisesta ja toimin-
tavarmuudesta vastaava työntekijä.  

      
Talossa on tallentava kameravalvonta. Tuloaulassa on tallentavan videovalvontajärjestelmän rekisteri-
seloste. Talossa on käytössä 9Solutions hoitajakutsu-/turvajärjestelmä. Asukkailla on käytössä turva-
rannekkeet, joiden avulla he saavat hälytettyä apua ja, jolla pystytään seuraamaan asukkaan liikku-
mista ja poistumista osastolta. Henkilökunta saa hälytettyä omalla painikkeella lisäapukutsun muulle 
henkilökunnalle tai hätäapukutsun vartijalle. 
 
Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmis-
tetaan? 

      
9Solutions-järjestelmässä on automaattinen laitteiston toimintakunnon seuranta. Hoitajilla on tiedossa 
numerot ja sähköpostiosoitteet, mistä voi pyytää apua 24/h. Hälytykset jäävät järjestelmän lokitietoihin. 
Viria Securi seuraa järjestelmän vikailmoituksia, kuten patteri-ilmoituksia ja saapuvat omatoimisesti 
paikalle.  
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Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

      
Palveluesimies Maarit Jolanki p. 014 2668880, lähihoitaja Laura Savolainen 
Kehittämispäällikkö Esa Aaltonen p. 050 5901000 
Laitteiston tekninen huolto ja tukia on laitetoimittajalla Viria Security 
 

7.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

 
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). Ter-
veydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdis-
telmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosoin-
tiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai korvaamiseen. Hoi-
toon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemit-
tarit, kuulolaitteet, haavasidokset ym. vastaavat. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden 
ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 
Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–26 §). Organisaation on nimettävä 
vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä noudatetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen 
nojalla annettuja säädöksiä. 
 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huol-
lon asianmukainen toteutuminen?  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön otetaan vuoden 2020 aikana sähköinen lääkintälaiterekisteri, johon kirjataan kaikki 
yksiköissä olevat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Lääkintälaiterekisterin avulla hallitaan mm. terveydenhuollon laitteiden 
tarkastusten ja määräaikaishuoltojen toteutuminen sekä vastaanotetaan huoltopyynnöt. Kaikki laitteille tehtävät korjauspyyn-
nöt, tarkastukset ja huollot dokumentoidaan sähköiseen laiterekisteriin. Uudet hankittavat laitteet perustetaan vastaanottotar-
kastuksen jälkeen lääkintälaiterekisteriin. Sähköinen lääkintälaiterekisteri tulee olemaan kaikkien työntekijöiden käytettävissä 
ja kaikissa yksiköissä on nimetyt laitevastaavat, jotka saavat ohjeistuksen lääkintälaiterekisterin käyttöön ja pystyvät opasta-
maan muuta henkilöstöä lääkintälaiterekisterin käytössä, esimerkiksi huoltopyynnön tekemisessä. Laitevastaava kouluttaa, 
perehdyttää, ohjaa ja neuvoo henkilöstöä laitteiden käytössä, ja on vastuuhenkilö laitekoulutusten järjestämisen suhteen. Lai-
tevastaava toimii yksikkönsä (yksiköiden) laiteyhdyshenkilönä lääkintätekniikkaan, laite-edustajiin ja muihin lääkinnällisiin lait-
teisiin liittyviin yhteistyötahoihin. Laitevastaavat huolehtivat yksikkönsä lääkinnällisistä laitteista yhteistyössä lääkintätekniikan 
kanssa. Kuitenkin jokainen laitteita käyttävä työntekijä on vastuussa laitteiden toimintakuntoisuuden varmistamisesta ennen 
niiden käyttöä. 
 
Kuvaus lääkintälaiterekisteristä 
 

      
Asukkaille hankitaan apuvälineet terveyskeskuksen apuvälinelainaamosta, mikäli talolla ei ole tarjota 

käyttöön sopivaa apuvälinettä. Apuvälinevastaavat ja apuvälinelainaamon henkilökunta ohjaavat lait-

teiden käytössä. Apuvälineiden huolto toimii  Teknisen huollon kautta. Apuvälineet huolletaan kerran 

vuodessa tai tarpeen mukaan. Jokaisessa tiimissä on nimetty apuvälinevastaava.  

Lisäksi molemmissa kerroksissa on nimetyt laitevastaavat. 

Laitevastaavien vastuulla on laiterekisterin ylläpitäminen ja he kouluttavat, perehdyttävät, ohjaavat ja 

neuvovat henkilöstöä laitteiden käytössä. Hannalassa henkilökunta on suorittanut laiteajokortin, jolla 

varmistetaan talosta löytyvien laitteiden käytön osaaminen. Myös omaisia opastetaan laitteiden käy-

tössä. 

Hoitotarvikepalvelun kautta saatavia hoitotarvikkeita ovat muun muassa avannetarvikkeet, diabeetikon 

hoitotarvikkeet, haavanhoitotarvikkeet (kolmen kuukauden omavastuun jälkeen), vaipat, katetrit ja virt-

sankeräystarvikkeet sekä ravinto-, happi- ja dialyysihoitotarvikkeet. Hoitajat huolehtivat tuotteiden ti-

laamisesta. 

 

Asukas vastaa itse esim. erikoisjalkineiden, tukilastojen, rintaproteesien, kuulolaitteiden, silmälasien ja 

hammasproteesien hankinnasta ja huollosta. 
 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset? 
Miten ilmoitusten mukaiset puutteet korjataan? 
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Lääkintälaitteeseen tai apuvälineeseen liittyvästä vaaratilanteesta tehdään HaiPro- ilmoitus silloin, kun 
kyseessä läheltä piti tilanne tai tapahtui potilaalle/ asiakkaalle. Ilmoitus tehdään myös Kyllön tekniseen 
huoltoon. Valviran ilmoitus tehdään aina, kun tilanne on johtanut tai olisi voinut johtaa potilaan, käyttä-
jän tai muun henkilön terveyden vaarantumiseen. Laitteisiin, tarvikkeisiin ja lääkintälaitteisiin liittyvien 
tietojärjestelmien vaaratilanteet käsitellään Valviralle ilmoitetun vastuuhenkilön kanssa ja tarvittava il-
moitus tehdään asiantuntijapäätösten perusteella. 
 
 
Sähköinen lääkintälaiterekisteri tulee kaikkien yksiköiden työntekijöiden käyttöön. Yksiköiden tulee huolehtia, että työntekijät 
laitevastaavien opastuksella ja ohjeistamana osaavat tehdä yksikön käytössä olevista laitteista ja tarvikkeista vaaratilanneil-
moitukset sekä tarvittavat huolto- ja korjauspyynnöt. Terveyspalveluiden tekninen huolto vastaanottaa huolto- ja korjauspyyn-
nöt ja dokumentoi tehdyt toimenpiteet lääkintälaiterekisteriin. Lääkintälaiterekisterin kautta pystytään seuraamaan ja tarkista-
maan, että kaikki tehdyt korjauspyynnöt tulevat käsitellyiksi. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

      
Tekninen päällikkö Jorma Tervakoski p. 014 2662797 
Palveluesimies Maarit Jolanki p. 014 2668880 
Laitevastaavat Jonna Kolmonen ja Susanna Salovius-Koski 
 

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5)  
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä henkilötietojen käsit-
telyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Rekisterinpitäjä 
määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, rekisterin sisällön sekä luovutusten ja suojauksen periaatteet. Em. asiat ker-
rotaan rekisterinpitäjän laatimassa tietosuojaselosteessa.  Samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita 
käytetään samassa käyttötarkoituksessa, syntyivätpä tiedot sitten omassa palvelussa tai erilaisten palvelusopimusten kautta. 
Asiakkaan suostumus, lainsäädäntö ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin 
kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta 
ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastie-
toja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.  
 
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 EU:n yleisessä tieto-
suoja-asetuksessa (679/2016) rekisterinpitäjä velvoitetaan ilmoittamaan Suomen valvontaviranomaiselle eli Tietosuojavaltuu-
tetulle sellaisista tietoturvan ja tietosuojan loukkauksista, jotka voivat aiheuttaa riskiä luonnollisen henkilön oikeuksille ja va-
pauksille. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä riskeistä oman organisaation 
tietosuojavastaavalle.  
 
Informointia tukee tietosuojaseloste.  
 
Rekisteröidyllä on erilaisia oikeuksia suhteessa rekisteritietoihinsa. Keskeisin oikeus on saada informaatiota henkilötietojensa 
käsittelystä ja omista oikeuksistaan. Informointia tulee tietosuojaseloste. Muita keskeisiä oikeuksia on oikeus tarkastaa tietonsa 
ja pyytää tarvittaessa oikaisua virheellisiin tietoihinsa. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle 
lomakkeella, joka ovat tietosuojaselosteiden tavoin saatavilla Jyväskylän kaupungin nettisivuilta. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy 
antamasta pyydettyjä tietoja tai tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen selvitys kieltäytymi-
sestä 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. Asiakas- ja potilasasiakirjojen käsittelyä ohjataan lainsäädännössä: Laki sosiaalihuollon asiakasasiakir-
joista (254/2015) sekä STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009).  
 
Jyväskylän kaupungin yleiset tietoturva- ja tietosuojaohjeet Intrassa (http://intra/tietoturva) ja sosiaali- ja terveyspalveluiden 
yksityiskohtaisemmat ohjeet Askissa (http://aski/tiedonhallintajaviestinta/tietoturva/tietosuoja/perusturva/SitePages/Koti-
sivu.aspx).  

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

http://intra/tietoturva
http://aski/tiedonhallintajaviestinta/tietoturva/tietosuoja/perusturva/SitePages/Kotisivu.aspx
http://aski/tiedonhallintajaviestinta/tietoturva/tietosuoja/perusturva/SitePages/Kotisivu.aspx
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• Asiakastiedot kirjataan asiakashallintajärjestelmään (Lifecare) 

• Tietoja saavat käsitellä vain ammattihenkilöt rajattuna talon asukkaisiin. 

• Salassapitosäännökset ja velvoitteet on sisällytetty työsopimuksiin ja perehdytysohjeisiin. 

• Jokainen Lifecare-ohjelman oikeudet omaava työntekijä sitoutuu kirjallisesti noudattamaan niitä 
koskevia salassapito-ohjeistuksia. 

• Yksikössä noudatetaan asiakastietojen käsittelyssä saatuja ohjeistuksia. 
            Henkilötietolaki 523/1999 
            Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007. 
            Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007 
            Lainsäädäntö luettavissa netissä. 
 

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

      
Henkilöstö perehdytetään tietosuoja-asioihin muun perehdytyksen yhteydessä ja ohjattaessa henkilös-
töä käyttämään asiakastietojärjestelmää. 
Lifecare-ohjelmaa käyttävät työntekijät suorittavat verkkokoulutuksena tietosuojakoulutuksen. 
Esimies tai esimiehen varahenkilö hakevat käyttäjätunnukset Lifecare-ohjelman pääkäyttäjältä. 
Kirjaamisvastaavat ja kaupungin Lifecare-vastaavat kouluttavat tarvittaessa. Vuonna 2020 kaikki työn-
tekijät koulutettu Lifecare-ohjelmaan. 
 
c) Missä yksikkönne tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä?  

      
Tuloaulassa ilmoitustaululla. 
 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

      
Irma Latikka 
Kilpisenkatu 1, 1.krs 
40100 JYVÄSKYLÄ 
p. 0400 147 217 
Aika henkilökohtaiseen käyntiin sovitaan erikseen. 
 

 

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. 
 
Mitkä kehittämistarpeet on tunnistettu toimintayksikössä sekä miten ja millä aikataululla niitä ryhdytään toteuttamaan? 
 

      
Sairaanhoitajan työnkuvan kehittäminen, sairaanhoitaja Eija Ämmänkosken kehittämistehtävän poh-
jalta. 
Viriketoiminnan kehittäminen. 
Omaisyhteistyön ja omahoitajuuden kehittäminen. 
 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN (5) 
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.  
 
Omavalvontasuunnitelma on viimeksi päivitetty. 
Paikka ja päiväys 

      



 

24 

Kinkomaa 30.11.2020 
 

Allekirjoitus 
 
 
 

Palveluesimes Maarit Jolanki 
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11 LÄHTEET 
 
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: 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1 

 

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 

https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-

5606b41536a7 

 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1 

 

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

https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf 

 

 

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. 
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf 

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: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-teh-

tava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus 

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  
Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html  
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuo-
javaltuutettu/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/So-
siaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 
 
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-
4dd6a85a789b 
 
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-
960a9dc2f005 
 

 
 STM:n julkaisuja (2019:8): Lastensuojelun laatusuositus  
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161862/STM_2019_8_J_Lastensuojelun_laatu-
suositus.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
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
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjulkaisut.valtioneuvosto.fi%2Fbitstream%2Fhandle%2F10024%2F161862%2FSTM_2019_8_J_Lastensuojelun_laatusuositus.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&data=02%7C01%7C%7Cc86811896c6b496f400708d7f7058473%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637249475372110869&sdata=W1%2BDlCANWKA4ZdpPPDJeA3A1iFS8nvqOrw8GjxLY5Ow%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjulkaisut.valtioneuvosto.fi%2Fbitstream%2Fhandle%2F10024%2F161862%2FSTM_2019_8_J_Lastensuojelun_laatusuositus.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&data=02%7C01%7C%7Cc86811896c6b496f400708d7f7058473%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637249475372110869&sdata=W1%2BDlCANWKA4ZdpPPDJeA3A1iFS8nvqOrw8GjxLY5Ow%3D&reserved=0

