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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palvelujen tuottaja 

 Yksityinen palvelujen tuottaja  Kunta 

Palvelujen tuottajan nimi 

Jyväskylän kaupunki, Jokivarren ryhmäkodit, 

Jokihovi 

Kunnan nimi 

Jyväskylä 

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan 

Tehostettu palveluasuminen 
Sijaintikunta 

Jyväskylä 

Sijaintikunnan yhteystiedot 

Jyväskylän kaupunki 

Tahvosentie 28 40520 Jyväskylä 

Palvelujen tuottajan virallinen nimi 

Jyväskylän kaupunki 
Palvelujen tuottajan Y-tunnus 

017-4666-4 

Toimintayksikön nimi 

Jokivarren ryhmäkodit, Jokihovi 

Toimintayksikön postiosoite 

Tahvosentie 28  

Postinumero 

40520 

Postitoimipaikka 

Jyväskylä 

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi 

Pirkko Rasi-Koskinen 
Puhelin 

050-3118572 

Postiosoite 

Tahvosentie 28 

Postinumero 

40520 

Postitoimipaikka 

Jyväskylä 

Sähköposti 

pirkko.rasi-koskinen@jkl.fi 

Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta 
(yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 

       
 

Muutosluvan myöntämisen ajankohta 

      

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta 

      
Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta 

      

Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 

      

 
2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Toiminta-ajatuksena on tarjota asukkaillemme mahdollisimman hyvä ja arvokas loppuelämä.   

 

Toimintaa ohjaa asiakaskeskeisyys, tutkittu tieto ja valtakunnalliset suositukset. Asukas saa 

laadukasta hoitoa osaavalta henkilökunnalta. Yhteisöllisyys, kodinomaisuus ja osallistuminen ovat 

osa arkeamme. Toimintaa johdetaan tiedolla ja taidolla kustannustehokkaasti. 
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Arvot ja toimintaperiaatteet 

Arvoinamme on kunnioitus, luottamus ja yksilöllisyys. Toimintaperiaattenamme on asukkaan ja 

omaisen kuunteleminen ja mahdollisimman hyvän yhteistyön aikaansaaminen. Jokaisella 

asukkaalla on omahoitaja-pari. Jokainen asukas, asiakas ja työntekijä kohdataan yksilöllisesti, 

ystävällisesti ja kunnioittavasti. Hyvinvointia tuetaan monipuolisesti, myös ympäristö tukee 

asukkaiden hyvinvointia. Jokainen vastaa asukkaiden turvallisuudesta ja hoitotyön laadusta. 

 

Päivittämissuunnitelma 

 

Suunnitelma päivitetään kerran vuodessa. 

 
3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT  

Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät 

Palvelupäällikkö Eeva-Liisa Tammi. Hän on yhteydessä valtion edustajiin ja informoi 

omavalvonnan vastuuhenkilöä. 

Palvelujohtaja mukana kaupungin sisäisillä valvontakäynneillä. 

Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät 

Palveluesimies Pirkko Rasi-Koskinen puh: 050-3118572 pirkko.rasi-koskinen@jkl.fi 

Palveluesimies valvoo omavalvonnan suunnittelua, toteutusta ja myös perehdytyksen toteutusta. 

Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) 

Koko henkilökunta: sairaanhoitajat, lähihoitajat, laitoshuoltajat ja palveluesimies. 

Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) 
Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen 

Omavalvonta osana perehdytystä. Henkilökunta suunnittelee omavalvonnan palveluesimiehen 

johdolla ja myös toteuttaa sen. 

 
4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE   

Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään 
palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä)  

Suullinen palaute palveluesimiehelle sekä henkilöstölle.  

Henkilökunta keskustelee palautteesta palveluesimiehen johdolla. 

Omaisten illassa ja muissa tapaamisissa palautteen antaminen suoraan.  

Jatkuva kirjallisen palautteen antamismahdollisuus yksikössä. 

Jyväskylän kaupunki kerää asiakaspalautetta tietyin väliajoin. 
Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa 

Palautteet käsitellään suullisesti viikkokokouksissa, tiimeissä sekä raporteilla. Tarvittaessa 

lähetetään tieto palvelupäällikölle. 
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Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä 

 

Palaute käsitellään aina kokouksissa. Hyvästä palautteesta iloitaan ja rakentavan kritiikin 

pohjalta mietitään, miten toimintaa kehitetään ja parannetaan. 

 

 

  
Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi 

Keskustellaan ja kysellään aktiivisesti asukkailta ja omaisilta toiminnastamme. Kerrotaan netissä 

olevasta palautelomakkeesta. 

 
5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET 
Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan 
suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan 
kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, 
käsittelystä ja tiedottamisesta 

Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti 

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta (mm. resurssit ja talous) -> raportointi 3x/v kaupungin 

ylemmälle johdolle. 

Riskien arviointi - kysely joka toinen vuosi.  

Paloharjoitukset, ensiapukoulutukset.  

Haipro - ilmoitukset (Vaaratapahtumien raportointi sekä käsittely ja analysointi).  

Työhön perehdyttäminen, apuna perehdytyskansio ja mentori. 
Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään  

Jokaisella ilmoitusvelvollisuus, kirjaaminen. Asukkaan voinnin riskitilanteissa yhteys lääkäriin. 

Tiedon vieminen eteenpäin: Haittatapahtumasta kerrotaan asiakkaalle, omaiselle: jos aihetta, 

pyydetään anteeksi; kerrotaan aina miten asia on hoidettu. Jos aihetta, opastetaan 

asiakasta/omaista tekemään haiproilmoitus tai ilmoitus sosiaaliasiamiehelle/potilasasiamiehelle. 

Haipro- palveluesimies/käsittelijät- raportit- tiimipalaverit- viikkokoukset. 

Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan 

Palvelutalossa on  yhteiset pelisäännöt ja toimintaohjeet.  

Tiedostetaan ongelmat ja epäkohdat ja puututaan niihin heti.  

Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille 

Henkilökunnan kouluttaminen ja perehdyttäminen.  

Tiimipalaverit, viikkokokoukset sekä sähköpostit apuna tiedottamisessa. 

 

Yhteistyötahot informoidaan heti.  

Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja 
terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326 

 
6. HENKILÖSTÖ 

Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoito- 
ja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset)   

 

Henkilökuntaa on palveluesimies, hoitohenkilöstöä 21 ja avustavaa henkilöstöä 3.5 henkilöa. 

Hoitajamitoitus on 0,63 ja tukipalvelujen mitoitus on 0,11. 

Hoitohenkilöstöä aamuvuorossa arkena 9-11, iltavuorossa ja viikonloppuisin 7 sekä yövuorossa  2.  

Lyhytaikaiset sijaiset kaupungin varahenkilöyksiköstä. 

Vuosilomien ym. sijaiset kaupungin rekrytoinnin kautta.  

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326
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Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa 
rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.)  

 

Rekrytoinnin kautta osaamisen varmistaminen. Lisäksi palveluesimies ja yksikön työntekijä 

haastattelevat ja todistukset käydään vielä kerran läpi. Työsuhde alkaa aina koeajalla. 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) 

 

Perehdytyskansio, perehdytystilaisuudet. 

Perehdytyssuunnitelma/lista, mentori. 

 

Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta  
(esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen 
kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma)  

 

Koulutusuunnitelma vuosittain. 

Henkilökunnan täydennyskoulutus: hoitajat tuovat tiedon työyhteisöön. 

Hoitajien koulutuksissa tehdyt opinnäytetyöt taloon.  

Sairauspoissaoloja seurataan 3x/v, varhaisen tuen malli käytössä. 

Kehityskeskustelut yksittäin/ryhmissä vuosittain. 

Työhyvinvointisuunnitelma toimintasuunnitelmassa. Työhyvinvointi-

iltapäivät/työhyvinvointikorttikoulutus. Palaute, henkilökunnan kuuleminen ja aloitteiden sekä 

ideoiden huomioiminen. "Kaikkien aivot käytössä." 

 
Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma 

Vuosittain suunnitelma työyhteisön palavereista ja kehittämistilaisuuksista ja sisäisistä ja 

ulkoisista koulutuksista (täydennyskoulutukset). 

Kehityskeskustelut. Osaamiskartoitus. 

Työhyvinvointisuunnitelma. 

 
7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET 

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön 
periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten 
huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. 

Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.)  

Asukkailla omat huoneet ja omat wc-peseytymistilat. Asukashuoneen koot vaihtelevat 19m2 - 

19,9m2. 

 

Asukkailla on  omat ajanmukaiset ja valoisat  huoneet  ja wc-peseytymistilat. Sairaalasänky on  

käytettävissä tarvittaessa talon puolesta. Huoneissa  asukkaiden omat  huonekalut ja joitain 

tauluja /hyllykköjä, henkilökohtaisia tavaroita mm valokuvia. 

Hoitotarvikkeet säilytetään asiakkaan omassa huoneessa tai lukollisessa kaapissa tai hoitajien 

kansliassa/varastossa. 
Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, 
hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) 

Asiakkaat ruokailevat yhteisissä tiloissa, poikkeustilanteen huomioidaan, esim  fyysisen voinnin 

heikentyminen jolloin ruokailu  tapahtuu huoneessa. 

Ruokailutilat ovat riittävän kokoiset, valoisat ja toimivat.  Sauna lämmitetään tiistaisin ja 

torstaisin  ja  noin  kahdeksan  asiakasta on riittävissä fyysisessä voinnissa käydäkseen sauno-

massa.      
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Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta 

Yhteisöllisyys toteutuu käytännössä yhteisten ruokailutilanteiden  ja kahvihetkien yhteydessä. 

Hoitajat pitävät ajoittain virkistämistuokioita/jumppahetkiä omissa kerroksissa, ulkopuolisia 

vierailijoita /esiintyjiä  käy kerroksissa ja sinne  sitten kokoontuvat  muidenkin kerrosten asukkaat 

hoitajien saattelemana. 

Asukkaiden on mahdollista ulkoilla hoitajan kanssa. 

      
Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä 

Talossa on kolme laitoshuoltajaa, jotka tilaavat ruoat Mysli-järjestelmän kautta osastoille .He 

hoitavat  työssä ollessaan myös asiakaspyykit . saunaosastolla on pyykinpesukone ja 

kuivausrumpu. Laitoshuoltajan poissa ollessa  kerrosten hoitajat huolehtivat asiakas- 

pyykkihuollon. Liinavaatteet/ vuodevaatteet  lähetetään  pesulaan. 

Ruoka tulee Kylän kattaukselta lämpövaunuissa, hoitajat huolehtivat ruoanjakelun kaikissa 

työvuoroissa. Yövuoron hoitaja  valmistelee aamupuuron kaikille osastoille lämpöuunissa. 

Siivous SOL:n toimesta sopimuksen mukaan. 

Jätehuolto (Sihvari) toimii suunnitellusti .Kierrätyspiste joka kerroksessa. 

 
Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta 
kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) 

Kiinteistössä koneellinen ilmastointi ja  isännöinti on Tilapalvelulla. 

Kiinteistöllä oma kiinteistönhoitaja. 

Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 

Effica- potilastietojärjestelmä käytössä.  

Sairaalasängyt, pyörätuolit, suihkutuolit, verenpainemittarit, verensokerimittarit, verikokeiden 

/virtsanäytteiden/eritenäytteiden ottamiseen tarvittavat välineet, korvalämpömittari, istuma-

vaaka, nostolaite ja imu. Laiterekisteri käyttöohjeineen on tehty. 

 

Vastuuhenkilön yhteystiedot 

Pirkko Rasi-Koskinen, palveluesimies 

pirkko.rasi-koskinen@jkl.fi, Tahvosentie 28 40520 Jyväskylä puh: 050-3118572 

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n mukaisia 
hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. 
Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 24–26 
§:ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. 
Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta 
vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. 
 
Linkki Valviran määräyksiin: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf  

Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma 

Hankintoja tehdään tarpeen mukaan . Laitteiden turvallisuudesta vastaa palveluesimies Pirkko 

Rasi-Koskinen. 

Huoltoja ja korjauksia tekee tk-sairaalan apuvälinekorjaamon erikoisammattimiehet. 

 
8. ASIAKASTURVALLISUUS 
Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä 
turvallisuuteen liittyviä riskejä 

Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot 

Jokihovin Työsuojeluyhdyshenkilö on Räisänen Hilkka, puh 0142663884 . Palveluesimies Pirkko 

Rasi-Koskinen puh 0142667537. 

http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
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Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten 
palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) 

Turvarannekkeet niillä asiakkailla jotka sen käyttöön kykenevät. Turvamattoja käytössä  

muutamalla asiakkaalla, lähinnä öiseen aikaan. Osastojen ovissa kulunvalvonta. 

Perehdytys uusille  työntekijöille turvallisuustekijöistä. 

Huolletut /testatut apuvälineet asiakkailla. Lääkehoidon turvallisuus varmistettu hoitajien 

lääkelupien voimassaololla ja lääkkeenjaon kaksoistarkastuksella.     
Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta 

Tallentavat turvakamerat kaikissa kerroksissa ja ulko-ovilla sekä osin piha-alueella. 

Hoitajakutsujärjestelmä/turvahälytin järjestelmä käytössä . kahdessa kerroksessa turvahäly-

tin(päällekarkaus) lisäavun saamiseksi. 

 

Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytys-
laitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden 
varmistus, jne.) 

Säännöllinen  testaus  toimintalaitteissa. Vikalistat kerroksissa toimitetaan osoitteeseen  

vt.tampuuri.fi . Korjaukset hoidetaan välittömästi. 

Hälytysjärjestelmän uusimissuunnitelma lähivuosina, osittain uusittu.  

Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma 

Palo-ja pelastussuunnitelma on laadittu. Harjoitukset 3-5 vuoden välein. 

Asukasturvallisuusasioissa tarvittaessa yhteys Esa Aaltoseen.      

 
9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja 
palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta 
päätöksentekoon 

SAS-työryhmän (palvelutarpeen arviointi ja sijoittamisen)  palveluasumiseen. Oiva-keskus 

(palvelutarpeen kartoitus ja  jatkohoitopaikan selvitys). 

Hoito-ja palvelusuunnitelman tekevät omahoitajat  perhepalaverin ja RAI-arvioinnin pohjalta. 

Asiakkaan  toivomus kirjataan hoito -ja palvelusuunnitelmaan. 

Hoito-ja palvelusuunnitelma sekä RAI-arviointi tarkistetaan puolivuosittain seitsemän päivän 

seurantajakson perusteella  ja aina tarvittaessa.      
Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen 

SAS-työryhmä ilmoittaa uudesta asiakkaasta ja sen jälkeen sovitaan  tutustumiskäynti. Yleensä 

palveluesimies ja  henkilökunta ottaa vastaan ja esittelee talon.      

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja 
sopimusmuutoksista. 

Palveluesimies ja Oiva-keskus informoivat  palvelun kustannuksista ja  tehtävistä sopimuk-

sista.  Sopimuksia tehtäessä asiat käydään vielä omaisen ja asukkaan kanssa läpi.    

Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen 
vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7§ ja10§, asiakaslaki 8-10 §) 

Itsemääräämistä ja osallistumista tuetaan kaikella lailla. Muistisairaankin ollessa kyseessä 

yritetään tukea jäljelläolevia taitoja ja kuunnellaan asukasta mahdollisimman tarkasti. 
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Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista 
tavaroista 

Lukittu rahakaappi palveluesimiehen huoneessa.  Pieni käyttövara. Asukkailla käytössä tilikirja 

(rahan käytöstä kaksinkertainen kuittaus). Arvotavarat pyydetään viemään omaisen 

säilytettäväksi, ellei asukas toisin tahdo.  

Pääasiassa omahoitaja huolehtii, että asukkaalla on käyttörahaa, yhteys tarvittaessa asioiden 

hoitajaan tai edunvalvontaan.  
Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään 

Rajoitteiden ja pakotteiden käyttö tarvitsee aina lääkärin luvan. Viimeiseen asti yritetään tulla 

toimeen ilman rajoitteita. Rajoitteet ovat aina viimeinen keino turvata asukasturvallisuus. 

Hoito-ja palvelusuunnitelman mukaisesti toteutetaan lääkehoito ja muut hoitotoimenpiteet.  

Lisätään turvallisuutta ympäristössä muulla tavalla, esim. esteetön ympäristö.  

 

 
Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitus-
toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) 
Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet 

Rajoitteiden käyttö harkitaan aina tarkasti ja se vaatii aina lääkärin luvan. Lääkärin ja hoitajien 

tulee keskustella asiasta omaisen kanssa. Lupa ja sen kriteerit ja seuranta kirjataan Efficalle.  

Luvan perusteluna on aina asukkaan turvallisuusnäkökulma. Rajoitteet ovat määräaikaisia ja ne 

voidaan purkaa tilanteen muuttuessa. 
Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti 

Palaveri palveluesimiehen ja asiakkaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan kesken. Asianosaisten 

kuuntelu ja nopea puuttuminen sekä anteeksipyyntö on tärkeää. Omaisella ja asiakkaalla on  

oikeus ja mahdollisuus tehdä valitus virallisesti perusturvalautakunnalle. 

      

Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta  
(asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) 

Hoitotietojen siirtäminen hoito -ja palvelusuunnitelmaan (Effica/Rai-järjestelmät) ja niiden 

päivittäminen oikea-aikaisesti. 

Pyrkimys on, että asukkaat hoidetaan Jokihovissa kuolemaan asti, jos se suinkin on mahdollista. 

Yhteistyötä tehdään omaisten ja lääkärin kanssa ja lääkäri päättää viimekädessä asukkaan 

hoidosta ja hoitopaikasta. 

      
Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai 
johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle 
viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). 

Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan 

Palveluesimies/palvelupäälliikkö/palvelujohtaja/toimialajohtaja/ perusturvalautakunta jne. (ks 

yhteydenotto yhteystiedot) 

      

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot 

Eija Hiekka 

Osoite 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

Matarankatu 4, 

40100 Jyväskylä 

 Tavattavissa puhelimitse ma - to klo. 9 - 11 puh.044 265 1080 

eija.hiekka(at)koske.fi 
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Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä 

Palveluesimiehelle tulleet muistutukset käsiteltävä heti ja asiat korjattava mahdollisimman pian. 

Myös kirjalliset ilmoitukset  tulevat palveluesimiehelle vastineen kirjoittamista varten.      

Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen 
seurannassa 

Toteutus  Jyväskylän vanhuspalveluiden  toimintasuunnitelman/ kehittämissuunnitelman  

pohjalta. Toteutumista seurataan  johtoryhmissä ja osavuosikatsauksissa ja yksikkökohtaisissa 

palavereissa.  

      

Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta 

Kuluttaja-asiamiehen valtakunnallinen yhteystieto 0295536901. 

Kuluttaja-asiamiehen yhteystieto ilmoitustaululla.  

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma 

Henkilökunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan koulutuksiin sekä asiasta keskustellaan 

osastokokouksissa. 

 
10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN 

Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: 
http://www.valvira.fi/  

Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta 

RAI- mittaristo käytössä (Resident  Assesment Instrument); mittaa asiakkaiden toimintakykyä ja 

hoito-ja palvelusuunnitelma tehdään  sen pohjalta. 

Hoitotyö on  kuntouttavaa, toimintakykyä tukevaa.  

Ikääntyvän ihmisen ravitsemustilaa mitataan MNA -testillä. Havaitaan heti alentuva ravitse-

mustila. MMSE-testillä (Mini  Mental State asteikko) arvioidaan kognitiivistä  toimintakykyä. 

Omaisille annetaan mahdollisuus viedä asiakasta ulkoilemaan, virkistystilanteisiin ja muutenkin 

viettää aikaa omaisensa kanssa.  

Jokihovissa vietetään omaisten iltoja ja annetaan omaisille mahdollisuus järjestää/viettää 

juhlahetkiä. 

      
Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen 
paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) 

Säännölliset ruokailu-ajat, mahdollistetaan pidennetty aamupala. Aamupala klo 7:30-9:00, lounas 

klo 11:00-12:00, päiväkahvi klo 14:00-15:00, päivällinen klo 16:00-17:00, iltapala klo 19:00-20:00 

ja mahdollisuus välipaloihin ja tarvittaessa myös yöpalaa. 

Lounaalla ja päivällisellä on mahdollista saada tarpeen mukaan mm soseutettua ruokaa. 

 

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta:  
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/  

http://www.valvira.fi/
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/
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Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot 

Yksikön  ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot: 

Kylän Kattaus , Ristonmaan ateriakeskus 

Esimies Marjaana Glad 014 2668339 

      

 

Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen 
kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä 
tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) 

Jokihovissa asukkaiden ulkoilu mahdollistetaan  työvuorojärjestelyin. Päivittäin pyritään 

järjestämään viriketuokioita kerroksissa.Erilaiset musiikkitapahtumat, yhteislaulutilaisuudet  ja  

seurakuntien vierailut kuukausittain. Asukkaiden kanssa käydään mahdollisuuksien mukaan 

kaupassa, teatterissa, konserteissa yms.hoitajan, omaisen tai vapaaehtoistyöntekijän saattamana. 

THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille:  
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta  

Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen 

 

Aseptiikan tärkeys mielletään, vastuuhoitajien toimnta ja hygieniahoitajan käynnit  tukevat 

käytännön toimintaa mm. käsihygienian toteutumista. Asiakkaille, jotka haluavat annettu  

influenssarokotteet. Henkilökunta  toimii yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 

Epidemiatilanteissa toimitaan ohjeiden mukaisesti. 

MRSA ja ESBI- tilanteissa toimitaan ohjeiden mukaan. Tiedossa olevat tartunnankantajat 

huomioidaan  huonejärjestelyissä ja hoitotoiminnoissa. 

Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä 

Kehittämisiltapäivissä on käyty pienryhmätyöskentelynä läpi teemaa: Jos itse olisin asukkaana 

Jokihovissa, mitä toivoisin. Tämän perusteella kehitetään hoitotyötä aina enemmän 

asukaslähtöiseksi.  

 
11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN  

Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden 
terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan 
seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) 

Asukkaiden sairaanhoitoon ja terveydentilan seurantaan liittyvät terveystarkastukset, ohjelmoidut 

tutkimukset sekä kontrollitutkimukset ja - tarkastukset toteutetaan hoitavan lääärin antaman 

ohjeistuksen mukaisesti. Hoitohenkilökunta seuraa ja dokumentoi säännöllisesti asukkaiden 

terveydentilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Tämä dokumentointi ja raportointi toimii osaltaan 

hoitavan lääkärin päätöksenteon perustana.  

 

Asukkaiden terveyden edistäminen rakentuu asukkaan jäljellä olevat voimavarat huomioivalle 

sekä niitä tukevalle kuntouttavalle työotteelle, jota koko hoitohenkilökunta noudattaa.  Asukkaan 

monipuolisen ravitsemuksen turvaaminen monipuolisella ja tarvittaessa erityisruokavaliolla  ja  

lisäravinnevalmisteilla sekä sännöllisesti toteutuvina ruokailuaikoina ovat osaltaan edistämässä 

asukkaiden terveyttä. Asukkaiden ravitsemustilaa mitataan tarvittaessa MNA- mittaristolla. 

Asukkaan voimavarojen mukainen elämän virikkeellisyys, sosiaalinen kanssakäyminen muiden 

ihmisten kanssa sekä säännöllinen vuorokausirytmi, ulkoilu sekä riittävä lepo ja yöuni ovat  

vanhuksen terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä elementtejä ja osa vanhuksen psyykkistä hyvinvointia. 

Näitä tuetaan järjestämällä asukkaille viriketoimintaa sekä rytmittämällä päivää lepohetkillä.      

http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta
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Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta 
kiireettömissä tilanteissa 

Jokihovissa käy geriatri kerran viikossa. Asiakkaiden  asiat esitetään hänelle ja toimitaan hänen 

antamien ohjeiden mukaan. Reseptit  uusitaan sähköisesti  tai viestitetään tarve lääkärille Effica-

viestillä.  Kiireellisessä tapauksessa saadaan lääkärille puhelinkontakti.  

 

 

Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi   

Kiireellisen  sairauskohtauksissa  annetaan välitön ensiapu osastolla, tilanteen vaatiessa soitetaan  

112 ja tilataan ambulanssi. Yhdessä sairaankuljettajien kanssa arvioidaan tilanne ; onko kyseessä 

oman terveysaseman  päivystysvastaanoton lääkäriä  tai erikoissairaanhoitoa tarvitseva asiakas. 

Ilta – ja yövuorojen ja viikonloppujen  aikana hoitohenkilökunta ottaa yhteyttä suoraan 112 

(hälytyskeskus) josta annetaan tarvittavat ohjeet ja lähetetään sairaankuljetusyksikkö paikalle. 

Kiireelliset ensiapuluontoiset sairaustapaukset  ohjautuvat viikonloppuisin ja iltaisin 

perusterveydenhuollon päivystysvastaanotolle tai tilanteen vakavuudesta riippuen 

erikoissairaanhoidon ensiapuvastaanotolle. 

      
Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen 
hoito, jne.) 

Hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus konsultoida haavanhoitajaa, ravitsemusterapeuttia, 

jalkahoitajaa sekä vanhuspsykiatrista työryhmää.      

Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta 
(Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) 
STM:n opas löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 

Jokihovissa oma lääkehoitosuunnitelma laadittu STM:n ohjeistusten mukaisesti . 

Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain. 

 

Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot 

Lääkehoidosta vastaava on geriatri Martti Aukee; ympärivuorokautinen  palveluasuminen puh 

0400 904493. 

Palveluesimies Pirkko Rasi-Koskinen puh  050 3118572 sekä sairaanhoitaja Di Yang 050 3118082.  

Jokihovi Tahvosentie 28 40250 Jyväskylä.      
Potilasasiamiehen yhteystiedot 

 Irma Latikka 

Osoite: Kilpisenkatu 1, 1krs. 40100 Jyväskylä, aika henkilökohtaiseen käyntiin sovitaan erikseen. 

puh. 0400 147 217  

Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 

Kaupungin keskitetyt koulutustilaisuudet. Jokihovissa on suunnitteilla hyödyntää kaupungin 

haavahoitajan ja hygieniahoitajan antamaa koulutusta Tutkimus- ja hoitotarvikkeiden 

harkinnanmukainen hankinta.. 

      

 
12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY 
(Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet)  

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
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Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta  

Asikastiedot kirjataan sähköisesti  kotihoito Efficaan  rakenteisen kirjaamisen kriteerein. KH-

tots:lle kirjataan  päivittäiset toiminnot, asiakkaan terveydentilasta. 

Tietosuoja kattaen vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon, näihin on henkilöstö sitoutunut jo 

työsopimuksen allekirjoittaessaan.   Tietosuojaa koskevista asioista henkilöstö on   suorittanut 

kurssin ja siihen liittyvän tentin.   

Tietosuojavastaava Irma Latikka Kilpisenkatu 1 1.rk 40100 Jyväskylä.      

Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa:  
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf  

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Irma Latikka 

Osoite: Kilpisenkatu 1, 1krs. 40100 Jyväskylä, aika henkilökohtaiseen käyntiin sovitaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 erikseen.puh. 0400 147 217  

Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet www.tietosuoja.fi 
 
Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf  
 
Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf  

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
(lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 

Uusi työntekijä perehdytetään asiakastietojen/tietosuoja  käsittelyyn kirjallisella ohjeistuksella 

Osaaminen varmistetaan kirjallisin tentein.       

Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi 
toisen yrityksen tiloissa.  
 
Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf 
 
Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla http://www.tietosuoja.fi/1582.htm : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain 
mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, 
Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä 

Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois 
lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) 

Asiakirjat  arkistoidaan Jyväskylän kaupungin ohjeiden mukaan. Vastuuhenkilö Juha Salmenoja.   

      

Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa 

 Pääsääntöisesti  Effica-tietojärjestelmän kautta, Effica-viesteinä, 

hoitoneuvottelut/hoitapaalverit/konsultaatiot ja puheluina.      

Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma 

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 (Tarvittaessa henkilökunta avustaa). 

 

 

 

 

http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.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.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/1582.htm
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13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA 

Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua  

Kylän Kattaus (ruokahuolto) -> omavalvontasuunnitelma. Palaverit ja tiivis päivittäinen yhteistyö. 

SOL (siivous) -> omavalvontasuunnitelma. Palaverit ja tiivis päivittäinen yhteistyö. 

Lassila & Tikanoja, huoltopyynnöt vt.tampuurin kautta. 

Omavalvontasuunnitelmat ilmoitustauluilla nähtävissä. 

Luettelo alihankkijoita 

Kylän Kattaus (ruokahuolto). 

SOL (siivous). 

L&T (kiinteistönhuolto). 

Kehittämissuunnitelma 

Seurantapalaverit sovitusti. 

Tiivis päivittäinen yhteistyö. 

 

 

 

 

 

 
14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI 

Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta 

Omavalvontaan liittyvät asiat esillä viikkokokouksissa. Kehittämiskohteet mm. riskianalyysin 

kautta. 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus.  

Henkilöstökyselyt. 

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja tarvittaessa tilanteiden muuttuessa. 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä 
omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. 

Paikka ja päiväys 

Jyväskylä 15.2.2019 
Allekirjoitus  
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 
 
 
 
 

Nimenselvennys Pirkko Rasi-Koskinen 
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