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1 YKSIKÖN TIEDOT (4.1.1) 
 

Toimintayksikkö    
 

Luhtisen tehostettu palveluasuminen 

 
 

                                   Jyväskylän kaupunki 
 
 
 

 
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelu, Ikääntyneiden palvelut, Ikääntyneiden asumispalvelut, tehostettu palvelu-
asuminen     
 
Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa on 36 asukasta. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti 
ikäihmisille, muistisairaille, monisairaille ja pitkäaikaissairaille. 

Toimintayksikön katuosoite 

Ritopohjantie 23   
 

Postinumero 

40270 

Postitoimipaikka 

Palokka 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Palveluesimies Tarja Ruuhilehto   
Puhelin 

050 59 11232 tai 014 26 63846  
 

Sähköposti 

tarja.ruuhilehto@jyvaskyla.fi  
 

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

Kylän Kattaus (ruokahuolto) -> Keittiön omavalvontasuunnitelma. Palaverit ja tiivis päivittäinen yhteis-
työ. 
SOL (siivous) -> omavalvontasuunnitelma. Palaverit ja tiivis päivittäinen yhteistyö. TPA Anderson te-
kee puhtauden laatumittauksia säännöllisesti. 
Lassila & Tikanoja (kiinteistöhuolto) – Kiinteistönhoitaja päivittäin tavoitettavissa ja tarpeisiin vastataan 
nopeasti. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäil-
man mittaukset, yhteistoiminta kiinteistöhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa jne.) 
Sihvari Oy (jätehuolto) – yhteys kiinteistönhoitajan kautta 
Palokan apteekki – yhteys apteekkiin 
Laboratoriopalvelut Fimlab  
Hoitotarvikkeet Onemed ja Kyllön keskusvarasto 
Kuljetuspalvelut Total (ksks:n lääkekuljetus) 
Hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmien tarviketilaukset, vikailmoitukset ja työpyynnöt: palvelukes-
kus@viria.fi tai puhelimella 029 001 3040 
Esmikon osalta toimittajaselvitys on kesken, mutta tässä vaiheessa voidaan käyttää Virian palvelukes-
kusta. 
Tilausvartiointi: Avarn hälytyskeskus 010 620 2000 
Kameroihin liittyvät asiat: Tilapalvelusta joko manageri Sirpa Väyliö tai Pekka Viitanen 

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

mailto:tarja.ruuhilehto@jyvaskyla.fi
mailto:palvelukeskus@viria.fi
mailto:palvelukeskus@viria.fi
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Alihankintana tuotetuilla palveluntuottajilla on palvelukuvaukset. Sopimusten sisältöjä tarkastellaan toi-
mittajien kanssa mm. hintamuutosten yhteydessä. Käyttäjät seuraavat palveluntuottajien laatua ja toteu-
tumista jatkuvasti. Palveluntuottajilla on omaa laadunseurantaa esim. puhtauden laatumittauksia.  
Tarvittaessa pidetään palavereja palveluntuottajien kanssa.  
 
 
2. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 

Esimies Tarja Ruuhilehto 
Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön esimiehen ja koko henkilökunnan yhteistyönä. 
Omavalvonnan eri osa-alueilla omia vastuuhenkilöitä.     
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 

Palveluesimies: Tarja Ruuhilehto p. 050 59 11232 tai 014 26 63846 tarja.ruuhilehto@jyvaskyla.fi 
Palveluesimies valvoo omavalvonnan suunnittelua ja toteutusta. 

 
Koko Henkilökunta: sairaanhoitajat, lähihoitajat, laitoshuoltajat 
Henkilökunta suunnittelee omavalvonnan esimiehensä johdolla ja myös toteuttaa sitä. 
 
Palvelupäällikkö Eeva-Liisa Tammi  eeva-liisa.tammi@jyvaskyla.fi 
Palvelupäällikkö on yhteydessä valtion edustajiin ja informoi omavalvonnan vastuuhenkilöä. 
Palvelupäällikkö osallistuu kaupungin sisäisiin valvontakäynteihin tarvittaessa. 
Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

 
Esimies ja henkilökunta seuraavat omavalvontasuunnitelman toteutumista.  
Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuu-
teen liittyviä muutoksia. Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain loka- marraskuussa yhdessä 
henkilökunnan kanssa ja tarvittaessa.  
Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman tulee olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiak-
kaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 
Luhtisen tehostetun palveluasumisen omavalvontasuunnitelma kuvaa yksikön kokonaistoimintaa, toi-
mintaperiaatteita ja käytänteitä. Se toimii asukkaiden, asiakkaiden ja omaisten tiedonlähteenä sekä 
opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdyttämistyökaluna sekä päivittäistä toimintaa ohjaavana 
laatutyökaluna. Omavalvontaan ja omavalvontasuunnitelmaan tutustuminen on osa yksikössä toteutet-
tavaa perehdyttämisprosessia.  
Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 
 

Luhtisen tehostetun palveluasumisen omavalvontasuunnitelma julkaistaan kaupungin www –
sivuilla Luhtinen. Omavalvontasuunnitelma on tulostettuna paperiversiona Luhtisen tehostetun palve-
luasumisen yksikön toisen kerroksen eteisen ilmoitustaululla ja perehdytyskansiossa.  

 
 3 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 

Luhtisen tehostetun palveluasumisen visio:  
 
Asukkaalla on mahdollisuus elää arvokasta elämää. 
 
Luhtisen tehostetun palveluasumisen toiminta-ajatus: 
 

mailto:tarja.ruuhilehto@jyvaskyla.fi
mailto:eeva-liisa.tammi@jyvaskyla.fi
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Tarjoamme Luhtisen tehostetun palveluasumisen yksikössä asukkaille ympärivuorokautista asumista,  
ammattitaitoista hoitoa, hoivaa ja moniammatillista tukea ja apua kodinomaisessa ympäristössä 
kuntouttavalla ja asukkaan omatoimisuutta tukevalla työotteella.  Tavoitteenamme on turvata jokaisen 
asukkaan laadukas, mielekäs ja arvokas loppuelämä. Olemme Luhtisessa asukkaita varten. 
 
 
 
Luhtisen tehostetun palveluasumisen palvelulupaus:  
 
Asukkalle tarjotaan yksilöllisesti laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista  hoitoa, hoivaa, 
huolenpitoa ja ohjausta sekä tukipalveluita ympärivuorokautisesti. Asukkaalla on oikeus osallistua oman 
elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. 
 
Luhtisen tehostetun palveluasumisen yksikössä on henkilöstön yhdessä toiminnalleen laatimat arvot 
ja toiminta  periaatteet:  
 

• Asiakaslähtöisyys: Olemme asukkaita varten. Pyrimme toimimaan  asukkaiden tarpeiden ja 
toiveiden mukaisesti  – asukaslähtöisesti yhteistyössä omaisten ja läheisten kanssa. Asukkaan 
hoidossa ja hoitosuunnitelmassa pyritään huomioimaan asukkaan elämänhistoria, voimavarat 
sekä toiveet. Tavoitteenamme on taata ”Omannäköinen arki” jokaiselle asukkaalle. Asukkalle 
annetaan mahdollisuus omatoimiseen toimintaa, häntä tuetaan ja autetaan tarvittaessa  
kuntouttavalla työotteella. Pyrimme olemaan aidosti läsnä asukaskontakteissa. Näin 
mahdollistamme jokaiselle asukkaalle omannäköisen elämän Luhtisessa. 
 

• Yksilöllisyys ja Itsemääräämisoikeus: Pidämme asukkaan puolia ajatellen ja ajaen hänen 
parastaan. Toimimme asukkaan ”asianajajina”. Pyrimme aitoon, vuorovaikutteiseen läsnäoloon  
asukkaan kanssa ja annamme tilaa erilaisuudelle ja erilaisille persoonallisuuksille.    
Kaltoinkohtelua tai hyväksikäyttöä emme hyväksy. Jokaisen asukkaan tulee tuntea olonsa              
turvalliseksi. Asukkaalla on oikeus kertoa oma mielipiteensä hoitoonsa liittyen ja sitä pyritään 
kunnioittamaan ja toteuttamaan mahdollisimman hyvin hoito- ja palvelussuunnitelman laadinnassa 
ja arjen toiminnassa. Mikäli asukkalle joudutaan hänen parhaakseen asettamaan rajoitteita, ne on 
perusteltu sekä asukkaalle sekä hänen läheiselleen ja niihin on aina lääkärin vahvistus.  

 

• Ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus 
Kohtelemme asukkaita, yhteistyökumppaneitamme, työtovereitamme ja kollegoitamme niin kuin 
haluaisimme itseämme kohdeltavan arvostaen ja tasavertaiseti. Kaikki asukkaat ovat tarpeineen ja 
toiveineen meille samanarvoisia. Kunnioitamme asukkaan itsemääräämisoikeutta, 
elämänkokemusta ja ihmisyyttä. 
      

• Luottamus, vastuullisuus ja ammattitaitoisuus: Jokainen yksittäinen työntekijä ja 
ammattiryhmä kantaa vastuun ydintehtävästään työskennellen yhdessä tiiminä asukkaan 
parhaaksi ja kokonaishoidon tavoitteen saavuttamiseksi. Jokainen meistä haluaa olla  asukkaiden, 
omaisten, työkavereiden ja työnantajan luottamuksen arvoinen. Teemme työmme ammattitaidolla 
ja huolella. Jokainen on osaltaan vastuullinen oman ammattitaitonsa ylläpidosta ja kehittämisestä. 
Vastuullisuudella ymmäräämme asukkaidemme ammattillista kohtelua heidän 
itsemääräämisoikeuttaan ja ihmisarvoaan kunnioittaen. 
 

• Rehellisyys, reiluus ja turvallisuus: Olemme työntekijöinä rehellisiä työnantajalle,  asukkaille, 
omaisille, työtovereille  ja yhteistyökumppaneille.  Virheen sattuessa tunnustamme sen rehdisti ja 
pyrimme korjaamaan erehdyksen viiveettä. Turvallisuuteen sisältyy asukkaan turvallisuuden tunne,  
turvallinen fyysinen asuinympäristö, osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta, turvallinen 
kokonaishoito, ajantasainen ja turvallinen lääkehoito. 
   

• Positiivisuus, yhteisöllisyys ja kodinomaisuus: Tavoitteenamme on suhtautua haastaviinkin 
asioihin myönteisen positiivisesti, joskus myös huumorilla haasteista valoisia puolia etsien. 
Kannustamme asukkaita toisten seuraan ja osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin ja ruokailuihin. 
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Pyrimme luomaan asukkaiden hoitoympäristöön kodinomaista tunnelmaa erilaisilla arjen 
askareilla, kuten menneiden aikojen muisteluhetkillä, yhteisillä juttutuokioilla ja vaikkapa 
leipomishetkien tarjoamilla tutuilla, herkullisilla tuoksuilla.  

 
 
 

 4 RISKINHALLINTA (4.1.3) 
Riskien hallinta, riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat sekä työnjako 

 
Luhtisen tehostettu palveluasuminen noudattaa Jyväskylän kaupungin riskienhallinnan ja omavalvon-
nan ohjetta. Kaupungilla on oma työsuojelun toimintaohjelma. Työturvallisuuteen ja asiakasturvallisuu-
teen liittyvät asiat huomioidaan Luhtisessa uuden työntekijän ja opiskelijoiden perehdytysprosessissa. 
Hyvä perehdytys ja osaamisen varmistaminen ovat olennainen osa riskienhallintaa. Oman osaamisen 
ylläpitäminen on työnantajan antaman velvoitteen lisäksi myös jokaisen työntekijän oma vastuu ja vel-
vollisuus.  Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin ja ilmoittamiseen, omavalvon-
tasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien ohjeiden ja toimenpiteiden suunnitteluun ja so-
vittujen toimenpiteiden täytäntöönpanoon. 
 
Palvelupäällikkö ja palveluesimies huolehtivat, että yksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma päivite-
tään vuosittain ja siinä huomioidaan sekä asukkaisiin että henkilökuntaan liittyvät riskit. Työturvallisuu-
teen liittyvät riskit raportoidaan työsuojeluorganisaatioon ja käsitellään työyhteisöissä. Tarvittaessa oh-
jeistusta tarkennetaan. Työturvallisuuteen liittyvän ohjeistuksen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain 
johtoryhmässä. Työntekijöiden velvollisuutena on noudattaa olemassa olevaa ohjeistusta ja raportoida 
havaitsemansa puutteet, riskitilanteet ja vialliset laitteet ja kojeet välittömästi esimiehelle.  
 
Palveluesimies toimii yksikkönsä potilas- ja asiakasturvallisuusvastaavana. Hänen tehtävänään on ke-
hittää työyksikön toimintaan liittyviä menettelytapoja ja riskienhallintaa sekä potilas – ja asukasturvalli-
suuteen liittyvää ohjeistusta. Palveluesimies vastaa yksikkönsä laiteturvallisuudesta yhdessä laitevas-
taavien hoitajien kanssa. Luhtisessa työskentelevien hoitajien tulee suorittaa laiteajokortti niiden laittei-
den osalta, jotka ovat tehostetussa palveluasumisessa käytössä. Tällaisia laitteita on Luhtisessa hyd-
rauliset sähköisesti säädettävät sängyt, motoroidut painehaavapatjat, potilasnostimet, vaakalla varus-
tettu potilasnostin, istuinvaaka, siirrettävä imulaite, verensokerimittari, pulssioksimetri, digitaalinen ve-
renpainemittari, korvakuumemittari sekä otoskooppi, oftalmoskooppi, laskimoskanneri ja vierimittauk-
sessa käytettävät pika CRP- ja pika INR mittari, jotka ovat Luhtisessa sairaanhoitajien käytössä. Hoitajat 
ovat velvollisia ilmoittamaan esimiehelle viallisista ja korjausta vaativista laitteista ja kojeista. Tekninen 
palvelu Kyllön terveysasemalla huoltaa Luhtisessa käytössä olevat hoivasängyt ja hoitolaiteet, kuten 
verenpainemittarit. Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa vierimittarit kalibroidaan yksikössä hoita-
jien toimesta. Laitehuollot ja kalibroinnit dokumentoidaan kalibrointipöytäkirjoihin. 
Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Riskien arviointi-kysely täytetään joka toinen vuosi henkilöstön kanssa yhdessä. Syksyllä 2019 ja 2020 
on työstetty työyhteisön riskienarviointi lomake. Keväällä ja syksyllä 2020 on arvioitu koronariskien ar-
viointi sen hetkisen koronavirustilanne huomioiden sekä arvioinnit jatkuvat säännöllisesti toistaiseksi.  
HaiPro- sekä poikkeama- ilmoitukset tehdään sekä vaaratilanteista, läheltä piti tilanteista, epäasialli-
sesta käytöksestä, ja väkivaltatilanteista. Henkilöstö tekee kehitysehdotuksia turvallisuushavainnoista 
ja sisäilma-asioista. Poikkeamien raportointi ja analysointi käydään läpi Luhtisen tehostetun palvelu-
asumisessa palveluesimiehen johdolla vähintään kerran kuukaudessa viikkokokouksessa ja tarvitta-
essa viiveettä.  

Ruokien lämpötilojen mittaus ruoankuljetuskärryissä tehdään kerran viikossa, elintarvikejääkaapin 
lämpötilojen tarkistus kerran viikossa, lääkehuoneen huonelämpötilaseurannat kerran viikossa ja lää-
kejääkaappien lämpötilanseuranta kerran vuorokaudessa. Lämpötilaseurannat kirjataan ja seurantalis-
tat arkistoidaan yksikössä. Ammattikäyttöön tarkoitettujen Evercare Genius- verensokerimittareiden, 
CRP- pika mittarin sekä INR- pikamittarin laadunvarmennus, kalibrointi ja puhdistus tehdään ja doku-
mentoidaan kerran kuukaudessa sairaanhoitajan toimesta, imulaitteen toiminnan tarkistus kerran kuu-
kaudessa imulaitevastaavaksi nimetyn lähihoitajan toimesta. Omahoitajat huolehtivat asukkaan apu-
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välineiden toimintakuntoisuudesta ja puhtaudesta ja ottavat tarvittaessa yhteyttä laitehuoltoon tai apu-
välinepalveluun, jossa asukkaiden henkilökohtaiset apuvälineet korjataan ja huolletaan.  Sisäinen val-
vonta ja aluehallintovirasto (Avi)  seuraavat yksikön toimintaa sekä oma jatkuva seuranta sekä rapor-
tointi tehdään kolmannesvuosittain ikääntyneiden palveluiden ylemmälle johdolle. 

Asukkaiden vuoteenlaita-, haara- ja turvavyö ja hygieniahaalarikäyttöluvat ovat hoitavan lääkärin mää-
räämiä ja päivittämiä tarveharkintaisesti. Kyseiset rajoittamisluvat kirjataan aina LifeCare- potilastieto-
järjestelmään. Rajoittamisluvat päivitetään ja kirjataan potilastietojärjestelmään maksimissaan kolmen 
kuukauden välein.  
 
Pelastussuunnitelmassa on kirjattuina toimintaohjeet esim. asukkaan katoamisesta, tulipalosta, kaasu-
vuodosta ja sähkökatkosta. Dokumentointi on nähtävillä Luhtisen tehostetun palveluasumisen turvalli-
suuskansiossa.  Soittorinki on sovittuna. Tämä tarkoittaa henkilökunnan tiedossa olevaa listausta, jonka 
mukaan edellinen listauksessa oleva henkilö soittaa kriittisen tilanteen sattuessa seuraavalle henkilös-
tön jäsenelle puhelinnumerolistauksen mukaisessa järjestyksessä. Listaus päivitetään aina tarvittaessa 
henkilökunnan yhteystietojen muututtua. Asukkaat ja heidän apuväline listauksensa on yksikön palo-
taululla kansiossa. 

 
Riskien tunnistaminen 
 
Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 

Jokaisella työntekijällä on vastuu ja velvollisuus ilmoittaa epäkohdista esimiehelle. 
 
Asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit: 
 
Lääkehoitoon ja muuhun asiakasturvallisuuteen liittyvät riskit raportoidaan Luhtisen tehostetun 
palveluasumisen yksikössä HaiPro järjestelmällä. HaiPro- järjestelmä on sähköinen potilas-/asiakas-
turvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. Potilasturvallisuu-
della tarkoitetaan terveydenhuollon yksiköiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tar-
koituksena on varmistaa asukkaiden turvallinen hoito. Se kattaa hoitokäytänteet, lääkitys- sekä laite-
turvallisuuden. Potilasturvallisuudella varmistetaan, että potilas saa turvallisen hoidon mahdollisimman 
vähin haitoin. HaiPro-raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään 
vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Jokainen hoitaja on velvollinen tekemään HaiPro- il-
moituksen sekä havaitsemistaan läheltä piti- että realisoituneista poikkeamista. HaiPro-ilmoitusten 
avulla pyritään selvittämään, mitä vaaratapahtumatekijöitä Luhtisen tehostetun palveluasumisen yksi-
kössä on ja millaisilla toimilla vaaratilanteet ja poikkeamat voitaisiin minimoida ja estää hoivan ja hoi-
don laadun sekä potilas- ja asukasturvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.  
 
Toimintatavoissa esiintyvät ongelmat ja epäkohdat pyritään tuomaan esille ja analysoimaan mahdolli-
simman nopeasti. Luhtisessa kerätään HaiPro yhteenvedot kuukausittain tehdyistä HaiPro ilmoituk-
sista ja ne käsitellään palveluesimiehen vetämässä viikkokokouksessa.  Vakavista tapahtumista, ku-
ten asukkaiden kaatumisista ja vakavasta lääkepoikkeamasta tehdyt HaiPro ilmoitukset käsitellään 
palveluesimiesjohtoisesti keskustellen heti työyhteisön aamuraportilla. Tavoitteena on tunnistaa, tun-
nustaa, analysoida, vähentää ja ehkäistä haitta- ja vaaratapahtumia ja riskejä asukkaille annettavan 
kokonaishoidon laadun parantamiseksi. Esimies tekee kolmannesvuosiraportin yhteydessä yhteenve-
don ko. asioista. Raportit ovat henkilökunnan luettavissa.   
 
Kaatumiseen liittyvät Haipro ilmoitukset esimies käsittelee pikaisesti. Vakavat Haipro ilmoitukset käsi-
tellään pikimmiten työyhteisön aamuraportilla sekä viikkokokouksessa. Esimies tekee kolmannesvuo-
siraportin yhteydessä yhteenvedon ko. asioista ja yhteenvedot käsitellään henkilöstön kanssa viikko-
kokouksessa.  Mikäli asukkaalla kaatumisvaara on suurentunut, arvioidaan kaatumisvaaraan vaikutta-
via tekijöitä, joita voivat olla mm. asukkaan saama lääkehoito, epäsopivat jalkineet, näkökykyyn liitty-
vät tekijät, elimistön aliravitsemus- ja kuivumistila tai heikentynyt lihasvoima sekä hahmottamis- ja 
koordinaatiokyky ja siihen liittyvät muutokset. Asukkaan kaatumisten ehkäisy on moniammatillista yh-
teistyötä, jota tehdään yhdessä asukkaan, hoitavan lääkärin ja tarpeen mukaan kuntoutuksen ja toi-
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mintaterapian asiantuntijan kanssa. Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa voidaan käyttää yksi-
tyissektorin fysioterapeutin palveluja, joka arvioi asukkaan liikkumisen ja mahdollisen apuvälinetar-
peen. Häneltä asukas voi myös ostaa lääkärin lähetteellä fysioterapia palveluja erillistä korvausta vas-
taan. Myös terveyskeskuksen fysioterapeutit tekevät tarvittaessa apuvälinearviointeja Luhtisen tehos-
tetun palveluasumisen asukkaille. 
Kaltoinkohteluun tai epäasialliseen kohteluun liittyvät riskit, joiden tunnistamiseen henkilöstöä kou-
lutetaan. Jokaisella hoitajalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan asukkaan kaltoinkohtelusta tai 
asukkaaseen kohdistuvasta epäasiallisesta käytöksestä ensisijaisesti esimiehelleen, joka koordinoi 
asian jatkokäsittelyä. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan asukkaan läheisen tai hoivatyöntekijän tekemää te-
koa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa asukkaan hyvinvoinnin. 
 
Muistisairaudet saattavat aiheuttaa riskejä. Hoitohenkilökunnan kuuluu tarkkailla asukkaan kodin olo-
suhteita ja ehdottaa muutoksia asukkaalle tai tämän omaiselle havaitsemistaan palveluasunnossa ole-
vista esimerkiksi asunnon kalustukseen liittyvistä riskitekijöistä. Turvateknologisilla ratkaisuilla, kuten 
asukkaalle annettavalla turvarannekkeella pyritään lisäämään asukasturvallisuutta. Jos asukas pois-
tuu palveluasunnostaan eikä palaa hoitopaikkaan sovitusti, hoitajat on ohjeistettu toimimaan tekemällä 
poliisille katoamisilmoituksen ja tiedottamaan tilanteesta palveluesimiestä. 
 
Paloturvallisuus: Luhtisen tehostettu palveluasuminen tekee yhteistyötä paloviranomaisten kanssa 
asukasturvallisuuden varmistamiseksi. Luhtisen tehostettuun palveluasumiseen on laadittu pelastus-
suunnitelma, joka sisältää toimintaohjeet vaaratilanteisiin sekä poistumisturvallisuusselvityksen. Jy-
väskylän vuokra-asunnot (JVA) on laatinut pelastussuunnitelman kiinteistöön. Työntekijöillä on velvolli-
suus ilmoittaa mahdollisista paloturvallisuusriskeistä,  http://apps.pelastuslaitokset.fi/vaarailmoitus/. 
Esimerkiksi tupakointia ja aitojen kynttilöiden polttamista ei sallita Luhtisen tehostetun palveluasumi-
sen sisätiloissa.  Ensisijaisesti työntekijät keskustelevat palveluesimiehen, asukkaan ja hänen lähei-
sensä kanssa ja pyrkivät varmistamaan asukkaan turvallisen asumisen. Tarvittaessa henkilökunta voi 
tehdä vaarailmoituksen. 
 
Pelastusharjoitukset järjestetään Luhtisen palveluasumisen hoitohenkilöstölle yhteistyössä palo- ja pe-
lastusviranomaisten kanssa vähintään kolmen vuoden välein. Palohälytysjärjestelmän huollon ja kuu-
kausittain testaukset huolehtii Lassila- ja Tikanojan kiinteistöhuolto samoin alkusammutuskaluston 
huollot. Yksikön vartijapalvelun tuottaa Avarn Security oy.   
 
Toimintaympäristöön liittyviä riskejä Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa on asukkaan kaatu-
misen ja paloturvallisuuteen liittyvien riskien lisäksi työntekijän työergonomiaan liittyvät riskit. Tehoste-
tun palveluasumisen henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti hyödyntämään kinestetiikkaa asukkaiden 
hoitotilanteissa ja siirtämisissä. Menetelmässä hyödynnetään asukkaan ohjausta ja motivointia sekä 
hänen omaa, jäljellä olevaa toimintakykyään ja voimavarojaan. Työterveyshuolto ja työsuojelu ovat kon-
sultoitavissa ja tarvittaessa ohjeistamassa Luhtisen henkilökuntaa ergonomiaan liittyvissä kysymyk-
sissä. 
 
Tietosuojaan liittyvät: Asukkaiden tietosuojaan ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. 
Työntekijöitä sitoo työssään vaitiolovelvollisuus. Jokaisen työntekijän tulee suorittaa Arjen tietosuoja-
verkkokurssi. Asukastietojen käsittelystä sähköpostitse on henkilöstöllä erilliset ohjeet. Jyväskylän kau-
pungilla on käytössä ns. turvaposti sähköisessä viestinnässä. Tehostetun palveluasumisen perehdytyk-
sessä käydään läpi eri tietojärjestelmissä vaadittavien henkilökohtaisten tunnusten ja salasanojen 
käyttö ja oikeudet. Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet on rajattu työtehtävän mukaisesti ja niiden 
käyttöä seurataan.  Asukkaan henkilötietoja sisältävien dokumenttien hävittämisestä on oma ohjeistuk-
sensa tietosuojattavana materiaalina ja jätteenä. Tietosuojattava jäte kerätään Luhtisessa lukolliseen 
tietosuojajäteastiaan, josta se lähetetään asianmukaisesti silputtavaksi ja poltettavaksi. Ikääntyneiden 
tehostetussa palveluasumisessa on oman yksikkönsä arkistovastaava.  
 
Työntekijöiden turvallisuuteen liittyvät: Työntekijöiden omaan turvallisuuteen liittyen työntekijät te-
kevät poikkeamailmoituksen uhkatilanteen tapahduttua tai kokiessaan asukkaan käytöksen uhkaa-
vana ja/tai väkivaltaisena. Ilmoittamiseen ja ilmoitusten käsittelyyn on ohjeet sähköisenä Jyväskylän 

http://apps.pelastuslaitokset.fi/vaarailmoitus/
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kaupungin Intrassa. Ilmoituksen tehnyt työntekijä lähettää sähköisen ilmoituksen intrassa ohjeen mu-
kaisesti työsuojeluvaltuutetuille ja työturvallisuuspäällikölle sekä esimiehelle. Tehdyt ilmoitukset toimi-
vat henkilöstön oikeusturvana ja lisäksi näiden avulla kehitetään työturvallisuutta. Työsuojeluorgani-
saatio raportoi palvelujohtajille ja palvelupäälliköille kuukausittain toimialan poikkeamailmoitukset. Jo-
kainen uhkaava tilanne käsitellään erikseen ja keskustellaan myös asukkaan kanssa.  
Uhkatilanteeksi luokitellaan fyysisen väkivallan uhkan ja sen realisoitumisen lisäksi myös henkinen vä-
kivalta, kuten asukkaan tai asiakkaan huutaminen ja aggressiivinen käyttäytyminen hoitajaa kohtaan 
sekä hoitajaa uhkaava ja mitätöivä kielenkäyttö. Asukkaan uhkaava käyttäytyminen voi johtua asuk-
kaan kokemista puutteista hoidossa tai hoidon laadussa tai liittyä asukkaan sairauteen tai päihteiden 
käyttöön. Ilmoitusten pohjalta voidaan suunnitella myös toimenpiteitä, kuinka vastaavat tilanteet voitai-
siin jatkossa välttää. Viikkokokouksissa tai tiimipalavereissa henkilöstö tuo esille havaitsemansa epä-
kohdat ja riskit. Keskustellen mietitään korjaavia toimenpiteitä erilaisiin tilanteisiin. Työntekijöitä edelly-
tetään pitämään työvuoron aikana työasussaan mukana turvahälytintä, jolla hoitaja voi tarvittaessa 
tehdä lisäapu- tai vartijakutsun. Työtapaturman sattuessa työntekijä ja palveluesimies täyttävät yh-
dessä ohjeen mukaan tapaturmailmoituksen.  
 
Tiedonkulkuun liittyvät: Tiedonkulkuun liittyvät riskit liittyvät mm. sähköiseen potilastietojärjestelmään, 
kirjaamisen tarkkuuteen ja ajantasaisuuteen. Asukkaan hoito ja palvelusuunnitelman tulee olla ajanta-
sainen ja kuvata asukkaan sen hetkistä toimintakykyä. Tietoturvallinen viestintätapa asukasta hoitavien 
tahojen kesken on LC- viestit, joita henkilöstön tulee lukea. Tiedonkulkuun liittyviä riskejä ovat myös 
henkilöstön ja esimiesten tavoitettavuus. Useiden tietojärjestelmien ja poissaoloilmoittautumiskäytäntö-
jen päällekkäisyys aiheuttaa myös tiedonkulun riskejä. Hoitajien vaihtuvuus ja puutteellinen perehdytys 
lisäävät riskejä. Tiedonkulkuun ja tiedonsiirtoon on olemassa ohjeistus, jota hoitajien tulee noudattaa.  
 
Sisäilma: Sisäilmamittauksia tehdään tarvittaessa, viimeeksi tehty 2016  ja niiden perusteellea tehty 
ilmastoinnin puhdistus 4/2017. Vuonna 2018 ilmastoinnin säätelyyn tarkoitetut laitteet on uusittu. 
Ilmastoinnin puhdistus myös kesällä 2020. Sisäilmasioista ollaan tarvittaessa yhteydessä kiinteistön 
omistajaan viipymättä.  Kesäisin talossa sisäilman lämpötila nousee helteillä. Turvallisuuskansiossa 
ohje lämpötilan noustessa. Talossa ei ole viilentävää ilmastointia. Asukkailla on käytössä omia 
tuulettimia ja yleisissä tiloissa tuulettimet käytössä. Taloon on hankittu myös viilentimiä kesällä 2015. 
Sähkökatko aiheuttaa myös ilmastoinnin sammumisen: ilmastointi ei käynnisty automaattisesti 
sähköjen palautuessa. Kosteusmittaukset kerroksien pesutiloissa 12/2019. Turvallisuuskansiossa 
toimintaohjeet sisäilmaongelmiin. 
Riskien käsitteleminen 

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

Kaikki haittatapahtumat ja läheltä piti- tilanteet kirjataan, dokumentoidaan ja käsitellään tässä raportissa 
kuvattujen toimintatapojen mukaisesti. Ilmoitettuihin laatupoikkeamiin, läheltä piti –tilanteisiin ja haitta-
tapahtumiin pyritään reagoimaan heti ja korjaamaan asiat ja epäkohdat mahdollisimman nopeasti.  
Palvelupäällikkö ja palveluesimiehet seuraavat sähköiseen järjestelmään tulleita poikkeamailmoituksia. 
He myös seuraavat korjaavien toimenpiteiden näyttäytymistä toiminnan laadussa. Väkivalta- ja uhkati-
lanteiden osalta noudatetaan organisaation ohjeita ja tarvittaessa konsultoidaan työsuojeluvaltuutettuja 
ja työsuojelupäällikköä. Työsuojeluvaltuutetut perehdyttävät kaikki uudet palveluesimiehet työsuojelu-
organisaatioon ja käyvät palveluasumisessa keskustelemassa työsuojelun merkityksestä. Ikääntynei-
den palvelun valvontatiimi seuraa palvelunlaatua ja pyytää yksiköltä selvitykset asukkaiden reklamaati-
oihin ja tiimin valvontakäynneillä havaittuihin puutteisiin selvityksiä ja korjaustoimenpiteitä.   
Korjaavat toimenpiteet  

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

 
Kaikkiin esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin ja läheltä piti- tilanteisiin reagoidaan tässä rapor-
tissa kuvattujen toimintatapojen mukaisesti eli jokaisella työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus ja 
kirjaamisvelvollisuus. Haittatapahtumasta kerrotaan asukkaalle ja omaiselle, samalla kerrotaan mitä 
seuraumuksia haittatapahtumasta on ja millaisiin toimenpiteisiin yksikössä on ryhdytty tapauksen 
tiimoilta. Jos aihetta, pyydetään anteeksi. Asukasta ja omaista opastetaan tarpeen vaatiessa 
tekemään ilmoitus sosiaaliasiamiehelleja tai potilasasiamiehelle. Poikkeamat ja läheltä piti-tilanteet do-
kumentoidaan myös LC- potilastietojärjestelmän KHTOTS- lehdelle.  
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Muutoksista tiedottaminen 
 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan 
henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 
 

Henkilökuntaa tiedotetaan päivittäisillä raporteilla, viikkokokouksissa, tiimipalavereissa sekä 
sähköpostitse. Palveluesimies lähettää viikkokokouspöytäkirjat hoitohenkilöstölle sähköpostitse sekä 
muistio on luettavissa paperiversiona erillisessä kansiossa. Samoin tiimivastaavat lähettävät 
tiimikokouksen pöytäkirjat sähköisesti hoitohenkilöstölle sekä muistio on paperiversiona erillisessä 
kansiossa. Hoitajien toimistojen ilmoitustauluilla on päivitetyt ohjeistukset muuttuneista työ- ja 
toimintaohjeista. Yhteistyötahoja informoidaan tarvittaessa sähköpostitse ja puhelimitse, sähköisen 
tiedonvälityksen aikakautena harvoin kirjeitse. 
Valmiussuunnitelma 
 
Miten yksikössänne on varauduttu valmiussuunnitelman mukaisiin poikkeustilanteisiin?  
 

Pelastussuunnitelmassa on yleiset toimintaohjeet, joiden mukaan toimitaan poikkeustilanteissa. Luhti-
sessa on varauduttu pelastus- ja valmiussuunnitelman mukaisesti poikkeustilanteisiin.  
a)  Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan 
toteuttamiseen.  

 

Uusia työntekijöitä ja opiskelijoita ohjataan tutustumaan perehdytyksen yhtenä työkaluna toimivaan 
Luhtisen tehostetun palveluasumisen omavalvontasuunnitelmaan. Heitä ohjataan perehtymään myös 
yksikön pelastussuunitelmaan sekä lääkehoitosuunnitelmaan, jotka kaikki löytyvät paperiversioina 
yksikön perehdyttämismateriaaleista. Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa esimies antaa kaikille 
uusille työntekijöille alkuperehdyksen. Luhtisessa on perehdytysohjelma erikseen sekä lyhyt - että pit-
käaikaisille sijaisille ja apuna toimii perehdyttämisen check- lista. Hoitotyössä vakituiset tai pitkäaikai-
set työntekijät perehdyttävät uuden työntekijän yksikön arjen käytäntöihin. Uudelle työntekijälle pyri-
tään järjestämään 1 – 3 päivän mittainen perehdytysjakso, jolloin hän työskentelee toisen vakinaisen 
työntekijän mukana ja työparina. Perehdytyksessä käytetään aputyökaluina yksikön perehdytyskan-
siota, turvallisuuskansiota, omavalvontasuunnitelmaa ja lääkehoitosuunnitelmaa. Uudelle työntekijälle 
mietitään etukäteen oma perehdyttäjä, vakituinen työntekijä, jolta uusi työntekijä voi tarvittaessa kysyä 
neuvoa ja saada ohjeistusta. Yleensä uusi työntekijä on laskettu mukaan hoitajamitoitukseen. Jyväs-
kylän kaupunki järjestetään vuosittain kesälomansijaisuuksiin rekrytoiduille tarkoitettuja perehdytysti-
laisuuksia.   
 
Opiskelijoille nimetään Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa ohjaavat työntekijät, jotka vastaavat 
työssäoppimisen suunnittelusta ja toteutumisesta yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelijoiden työssä-
oppimiseen liittyvät näytöt ottavat vastaan näytön vastaanottokoulutuksen käynyt hoitaja. Opiskelijat 
allekirjoittavat salassapitovelvollisuus – lomakkeen ja lukevat tietosuojaan liittyvän ohjeistuksen. Uu-
silla työntekijöillä kyseinen sitoumus sisältyy allekirjoitettavaan työsopimukseen. 
 
b) 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 yksi-
kön omavalvonnassa (katso riskinhallinta). 
 

Asukkaan hoitoon, hoivaan ja palveluihin liittyvistä epäkohdista ja uhkista henkilöstö tekee tarvittaessa 
Haipro – ilmoituksen. Haipro-ilmoitusten käsittely on tässä dokumentissa kuvattuna.  Vakavat haittata-
pahtumailmoitukset siirretään käsiteltäväksi Jyväskylän kaupungin Ikääntyneiden palveluiden ylem-
mälle johdolle. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus tehdä asukasta koskeva huoli-ilmoitus ja konsul-
toida tarvittaessa ikääntyneiden palveluiden sosiaalityöntekijää. Kaltoinkohtelutapausten käsittelyyn 
liittyvä ohjeistus on myös kirjattuna Luhtisen tehostetun palveluasumisen yksikön omavalvontasuunni-
telmassa. 
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 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

5.1 Palvelutarpeen arviointi 

 
Ikääntyneiden asumispalveluiden toiminta perustuu: 

• lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

• sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja -asetukseen (607/83) 

• kansanterveyslakiin (kansanterveysterveyslaki 66/72) 

• terveydenhuoltolakiin (1326/2010) 

• lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista (ns. vanhuspalvelulaki 980/2012) 

• sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamaan laatusuositukseen hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 (julkaisuja 2017:6). 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
980/2012, 15§ velvoittaa kunnan selvittämään iäkkään henkilön palvelutarpeet. Selvittäminen on aloi-
tettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä.  

11 Sosiaalihuoltolain 1301/2014, 36 § edellyttää että, kunnallisen sosiaalihuollon palveluksessa oleva 
on tehtävässään saanut tietää sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, hänen on huolehdittava, 
että henkilön kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi.  

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 selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palautta-
minen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Lisäksi arvioinnissa otetaan 
huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät, kuten tervey-
dentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 
 

Oiva-keskus arvioi henkilön tarpeen siirtyä tehostettuun palveluasumiseen. Arvioinnissa hyödynnetään 
RAI-järjestelmän mittareita (ADL: fyysinen avun tarve päivittäisissä toiminnoissa, CPS: kognitiivinen ja 
psyykkinen toimintakyky, DRS: psyykkiset oireet, MAPLE: palveluntarve). SAS-työryhmä (selvitä-arvioi-
sijoita) valitsee uuden asukkaan Luhtisen tehostetun palveluasumisen yksikön vapaalle asukaspaikalle 
tarveperusteisesti. SAS-työryhmä ilmoittaa asukkaalle, hänen omaiselleen sekä palvelukeskuksen pal-
veluesimiehelle uuden asukkaan valinnasta ja sen jälkeen sovitaan tutustumiskäynti taloon yhdessä 
asukkaan/omaisen/asioidenhoitajan/edunvalvojan kanssa. Palveluesimies laatii alivuokrasopimuksen 
allekirjoitettavaksi asukkaalle, omaiselle tai asukkaan asioita hoitavalle edunvalvojalle. 
 
Asukkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointi perustuu Luhtisen tehostetussa palveluasumissa hänen 
kokonaistilanteensa arviointiin. Hoidon suunnittelussa hyödynnetään asukkaan ja omaisen täyttämää 
asukkaan elämänpolku- ja esitietolomaketta. Hoidon tarpeen kartoittamisessa ja arvioinnissa käytetään 
lisäksi apuna erilaisia mittaristoja. RAI on kansainvälinen järjestelmä ja tulee sanoista Resident Assess-
ment Instrument. RAI- arvioinnilla arvioidaan asukkaan toimintakykyä kokonaisuudessaan, MMSE Mini-
Mental State Examination (MMSE) on henkilön lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu 
suppea testi. MNA (Mini nutritional assessment) on ravitsemustilan arviointiin tarkoitettu kysymyssarja, 
jota voidaan käyttää ikääntyneiden, yli 65 vuotiaiden henkilöiden virhe- ja aliravitsemusriskin arvioin-
nissa. Arvioinnin sisältämien kysymysten avulla on mahdollista löytää ne ikääntyneet, joiden riski alira-
vitsemukselle on kasvanut. Asukkaan ravitsemukseen voidaan silloin kiinnittää erityistä huomiota ja 
mahdollisesti täydentää ruokavaliota esimerkiksi kliinisillä ravintovalmisteilla. Tarvittaessa Luhtisen sai-
raanhoitaja käy asukkaan kanssa lävitse GDS-15 eli myöhäisiän depressioseulan kysymykset mahdol-
lisen masennusoireiston esille saamiseksi ja lääketieteellisen hoidon ja hoivan suunnittelemiseksi. Ky-
seisillä arvioinneilla saatu informaatio tallennetaan asukkaan sähköiseen LC potilastietojärjestelmään. 
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Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
 

Asukkaan hoito-ja palvelusuunnitelma päivitetään hoidon- ja hoivan tarve- ja tavoitemäärittelyineen, hoi-
tomenetelmäkuvauksineen sekä arviointeineen puolivuosittain sekä tarvittaessa asukkaan voinnin 
oleellisesti muuttuessa. Tehdyn arvioinnin mukaan asiakkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunni-
telma hänen palvelutarpeensa mukaisesti. Omahoitaja- / vastuuhoitajapari vastaa hoito-/perhepalaverin 
määräaikaisesta koolle kutsumisesta sekä hoito- ja palvelusuunnitelman dokumentoinnin päivityksestä. 
Omainen kutsutaan aina mukaan perhepalaveriin Luhtiseen. Mikäli omainen/läheinen ei näe tarpeel-
liseksi kasvokkain tapaamista perhepalaverin merkeissä hoito- ja palvelusuunnitelmapäivityksen ollessa 
ajankohtaista, omahoitaja kirjaa tämän mahdollisuuden esitetyksi asukkaan hoito ja palvelusuunnitel-
man arviointiosuuteen. Tarvittaessa myös muita asukkaan tilanteen tuntevia tahoja pyydetään asuk-
kaan halutessa ja suostumuksella mukaan palaveriin. Asukkaalla ja omaisella on mahdollisuus halutes-
saan osallistua myös RAI-arvioinnin tekoon. Asukas tai omainen voi pyytää omahoitajaa ilmoittamaan 
arvioinnin tekemisestä riittävän ajoissa, jotta voi osallistua arviointitilaisuuteen.    
 

Pääsääntöisesti Luhtisen sairaanhoitaja tiedottaa omaista lääkärikontakteissa esille tulleista asukkaan 
hoitolinjausten muutoksista, lääkehoidon muutoksista, kontrollitutkimuksista, jatkohoidosta ja erikoissai-
raanhoidon kontakteista. Myös omahoitajat informoivat omaisia asukkaan voinnin muutoksista tyypilli-
sesti silloin, kun sairaanhoitaja ei ole työvuorossa. Hoito-/perhepalavereissa ja omaisten tapaamisessa 
kannustetaan ja rohkaistaan asukkaiden läheisiä ylläpitämään myös aloitteellisesti yhteyksiä asukkaisiin 
ja hoitajiin ja osallistumaan mahdollisuuksien mukaan asukkaan hoitoon esimerkiksi ulkoilun merkeissä. 

5.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

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

Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimista edellyttävät laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista, vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolaki. Jokaiselle Luhtisen palveluasumisen asukkaalle on ni-
metty omahoitaja/vastuuhoitaja tai omahoitajapari/vastuuhoitajapari. Hän esittäytyy asukkaalle ja omai-
sille asukkaan muutettua taloon ja kertoo omahoitajan tehtävistä ja roolista Luhtisessa. Omahoitaja kir-
jaa asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelman asukkaan LC- järjestelmän Kotihoito osioon hoito-/ perhe-
palaverissa käydyn keskustelun pohjalta. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa kuvataan asiakkaan toimin-
takyky ja voimavarat, hoidon ja hoivan tarpeet, hoitokäytänteet sekä yhdessä sovitut hoitokäytänteet ja 
suunnitellut palvelut. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa on kirjattuna, mitä asioita tehostettu palveluasu-
minen toteuttaa, mihin asukas kykenee itse ja mitä palveluita toteutetaan esim. omaisten, vapaaehtois-
ten toimijoiden tai yksityisten palveluntuottajien toimesta. Hoito-/perhepalaveriin sekä hoito- ja palvelu-
suunnitelman laatimiseen osallistuu asukas, omainen tai asukkaan läheinen, omahoitaja, sairaanhoitaja 
ja mahdollisuuksien mukaan palveluesimies. Yksikön esimies on yleensä mukana asukkaan ensimmäi-
sessä hoito-/perhepalaverissa ja/tai haastavissa asukastapauksissa. Tarvittaessa palaveriin kutsutaan 
myös asukkaan edunvalvoja ja sosiaalityöntekijä. 
 
Hoidon ja hoivan tarpeen määrittelyssä työkaluina käytetään asukkaan ja omaisen esiintuomien hoidon 
ja hoivan tarpeiden lisäksi sekä asukaan elämänpolku ja- historia dokumentteja, kliinisessä hoitotyössä 
esiin tulevia hoidon ja hoivan tarpeita sekä tehdystä RAI- arvioinnista nousevia keskeisiä hoidon ja pal-
velun tarpeita asukkaan jäljellä olevat voimavarat huomioiden. Asukkaan oma mielipide ja arvio nyky-
terveydentilastaan ja saamastaan hoidosta toiveineen kysytään, kirjataan ja otetaan huomioon mahdol-
lisuuksien mukaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan dokumen-
toidaan myös asukkaan esittämä toive elämänsä loppuvaiheen hoidosta ja mahdollinen olemassa oleva 
kirjallinen hoitotahto. Jos asukkaan omainen ei voi henkilökohtaisesti osallistua suunnitelman tekoon, 
jätetään hoito- ja palvelusuunnitelmadokumentti asukkaan huoneeseen tai se postitetaan omaiselle, jol-
loin omaisella on mahdollisuus tarkentaa, täydentää ja korjata laadittua suunnitelmaa. Hoito- ja palve-
lusuunnitelma päivitetään puolen vuoden välein ja asukkaan voinnin oleellisesti muututtua.    
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 

 
Asukkaiden hoidon ja hoivan akuutteja ja pitkäkestoisia tarpeita ja voinnin muutoksia käsitellään päivit-
täin hoitajien työvuoron vaihtuessa pidettävillä raporteilla ja tiimivastaavien koolle kutsumissa tiimiko-
kouksissa. Jokaisen hoitohenkilökuntaan kuuluvan on sitouduttava perehtymään asukkaiden hoito- ja 
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palvelusuunnitelmiin ja toimimaan niiden osoittaman hoitotyön tarve-, menetelmä- ja tavoitemääritel-
mien mukaisesti. Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja tai omahoitajapari, jotka tutustuvat nimik-
koasukkaaseensa ja hänen hoitotyön tarpeisiinsa yksityiskohtaisemmin. 
 
Tiimivastaavavetoisia tiimipalavereja järjestetään noin kerran kuussa. Tällöin käsitellään tiimin yleisiä 
toimintakäytänteitä, mahdollisia käytänteiden muutos- ja kehittämisehdotuksia sekä asukkaiden päivit-
täiseen hoitotyöhön liittyviä haasteita ja käytänteitä. Tavoite on, että tiimissä käydään läpi uudet asuk-
kaat ja heidän hoito- ja palvelusuunnitelmansa sekä pidettyjen hoitopalavereiden sisällöt ja niissä saadut 
palautteet sekä päivitetyt hoito- ja palvelusuunnitelmat. Hoidon toteutumista ja arviointia kirjataan Jy-
väskylän kaupungin ohjeen mukaan tarvittaessa päivittäin, kuitenkin vähintään viikoittain. 
Miten usein hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan? 
 

Asukkaan hoito-ja palvelusuunnitelma päivitetään hoidon- ja hoivan tarve- ja tavoitemäärittelyineen, hoi-
tomenetelmäkuvauksineen sekä arviointeineen puolivuosittain sekä tarvittaessa asukkaan voinnin 
oleellisesti muuttuessa. Omahoitaja-/ vastuuhoitajapari vastaa hoitopalaverin määräaikaisesta koolle-
kutsumisesta sekä hoito- ja palvelusuunnitelman dokumentoinnin päivityksestä. Mikäli omainen/ lähei-
nen ei näe tarpeelliseksi kasvokkain tapaamista perhe-/ hoitopalaverin merkeissä hoito- ja palvelusuun-
nitelmapäivityksen ollessa ajankohtaista, omahoitaja kirjaa tämän kysytyksi asukkaan hoito ja palvelu-
suunnitelman arviointiosuuteen. 

5.2.2 Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30.5 §) 

5.2.3 Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta 
päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 
 

Asukkaiden kesken vallitsee tasa-arvo, joka tarkoittaa, että kaikki työntekijät kohtelevat jokaista asu-
kasta samanarvoisesti katsomatta ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai hoidon tarpeeseen. Jokai-
sen asukkaan henkilökohtaisia toiveita oman hoitonsa ja elämänsä suhteen kunnioitetaan mahdolli-
suuksien mukaan. Mikäli asukas ei ymmärrä omaa terveydentilaansa ja hoidon tarvettaan perusteltuna-
kaan, hoitajat päättävät hoitavan lääkärin ohjeistukseen ja omaan  ammatilliseen tietotaitoonsa ja hoi-
totyön eettiisiin arvoihinsa perustuen hoitotoimista, jotta asukkaan hoidon tarpeet ja tavoitteet saavutet-
taisiin olemassaolevilla resursseilla mahdollisimman laadukkaasti. Asukkaalle kerrotaan ja selitetään 
lääkehoitoon ja hoitokäytänteisiin tehdyt muutokset ja suunnitellut tutkimukset joko lääkärin tai hoitajien 
toimesta. Asukkaalla on oikeus myös kieltäytyä hänelle tarjotusta hoidosta, mikäli hän on kykenevä 
ymmärtämään päätöksensä vaikutukset. Hoidosta kieltäytymien kirjataan asukkaan LC- järjestelämän 
KHTOTS lehdelle. Tarvittaessa hoitotyön prosessin hoidon tarpeista ja hoitotyön menetelmistä ja tavoit-
teista neuvotellaan myös asukkaan ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi nimetyn omaisen tai läheisen 
kanssa. Päivittäisessä hoitotyössä huomioidaan asukkaan oma päätöksentekokyky ja voimavarat. 
Asukkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan antamalla hänelle valinnan mahdollisuuksia esim. mahdolli-
suutta osallistua mielekkääseen virkistystoimintaan tai halutessaan ulkoiluun. 
 
Jokaisella asukkaalla on oma yhdenhengen huone/pienet kaksio asunnot, jossa on huonekohtainen 
wc/suihkutila. Huoneessa on talon puolesta hydraulinen hoivasänky ja patja, muiltaosin asukas 
kalustaa huoneensa itse omilla kalusteillaan huomioiden esteettömyyden, turvallisuuden ja 
hygieenisyyden. Liinavaatteet lakanat, tyynyliinat, pussilakanat, liuku- ja siirtolakanat sekä 
vuodesuojat ja pyyhkeet ovat talosta. Tyynyt, täkit, muut kodin tekstiilit ja henkilökohtaiset pitovaatteet 
asukas hankii itse. Turvallisuus- ja hygieniasyistä mattoja ei suositella asukashuoneissa käytettävän, 
lisäksi omaisia ohjeistetaan kalustamaan asukashuone mahdollisimman väljästi ja ilmavasti, jotta 
asukkaan turvallinen liikkuminen ja mahdollinen apuvälineiden käyttö asukashuoneessa voidaan 
varmistaa. Henkilökunnan esteetön sisäänpääsy yleisavaimella asukashuoneisiin on välttämätöntä 
asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Asukkaalla on mahdollisuus käyttää asukashuoneessa 
omaa puhelinta ja nettiyhteyttä omilla laitteillaan ja omalla kustannuksellaan.  
 
Luhtisen tehostetun palveluasumisen tiloissa kerroksessa 3 ja 4 on kerroskäytävän päässä pieni 
asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettu oleskelutila. Ryhmäkodeissa Onnenmäki ja Luhtitupa on 
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avarampi päiväsalityyppinen oleskelutila. Tehostetun palveluasumisen yleisissä tiloissa jokainen 
asukas saa liikkua ja oleskella vapaasti, mutta ryhmäkotien Onnenmäen ja Luhtituvan ovet ovat 
koodilukitut sekä yksikön ulko-ovi on kulunvalvontaovi asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. 
Asukkailla on vapaus liikkua talon ulkopuolella muutta pääsääntöisesti kaikki asukkaamme tarvitsevat 
talon ulkopuolella liikkuessaan avustajan. Asukkaiden vieraat ovat tervetulleita taloon. Omaisille 
annetaan kulkulätkä helpottamaan talossa vierailua. Toivottavaa on, että vierailijat poistuisivat klo 20 
mennessä asukkaiden asettuessa iltatoimille ja yölevolle. Käytänteen tavoitteena on asukkaiden 
päivärytmin ja yksityisyyden turvaaminen. 
 
Asukasta koskevista rajoituksista esim. laidat vuoteessa, haara- tai turvavyön käyttö tuolissa, 
hygieniahaalarin käyttö tai ovien lukitus toteutetaan asukkaan oman tai muiden asukkaiden 
turvallisuuden varmistamiseksi. Rajoitustoimenpiteistä päättää aina hoitava lääkäri yhteistyössä 
hoitohenkilökunnan kanssa.  Rajoitustoimenpiteet kirjataan LC potilastietojärjestelmään. 
 
Covid- 19 epidemia toi keväällä v. 2020 mukanaan muutoksia Luhtisen tehostetun palveluasumisen 
asukkaiden päivittäiseen elämään ja viikkorytmiin. Asukkaiden liikkumista sekä talon yhteisissä tiloissa 
sekä talon ulkopuolella jouduttiin saadun ohjeistuksen mukaisesti rajoittamaan, samoin asukkaiden 
omaisten ja läheisten vierailuja talossa rajoitettiin ja ohjeistettiin suojautumisen osalta. Saadut 
ohjeistukset siirsivät, rajoittivat ja tauottivat myös ei akuutteja hoitokontakteja ja kontrollikäyntejä 
esimerkiksi erikoissairaanhoitoon, hammashoitoon ja kuntoutuksen palveluihin. Samoin tauottuivat 
myös eri yhteistyötahojen, kuten seurakunnan ja eri vapaaehtoisjärjestöjen vierailut Luhtisen 
tehostettuun palveluasumiseen. Covid– 19 tllannetta seurataan Jyväskylän kaupungin johdossa 
intensiivisesti  ja toimintayksiköitä ojeistetaan ajantasaisesti. Luhtisen tehostetussa 
palveluasumiseessa seuraataan aktiivisesti ja noudatetaan Jyväskylän kaupungin antamia Covid- 19 
toimintaohjeita.  
 
Asukkaan rahavarojen käsittely Luhtisen tehostetussa palveluasumiseesa:  
 

Luhtisen tahostetussa palveluasumisen yksikössä asukkaan rahavarojen käsittelyssä noudatetaan 
Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden asumispalveluiden yhteistä ohjeistusta, joka on päivitetty 
11.11.2020. 
 
Toimivaltainen asukas huolehtii itse omista rahavaroistaan. Tarvittaessa häntä autetaan ja opastetaan 
rahankäytössä sekä asiointeihin liittyvissä asioissa. Asukkaalle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan 
tai hoitamaan asioitaan voi DVV (Digi- ja väestötietovirasto) tai käräjäoikeus määrätä hakemuksesta 
edunvalvojan. Joku omaisista voi toimia asukkaan asioidenhoitajana myös ilman virallista 
edunvalvojan asemaa, jos asukas ja omaiset ovat keskenään näin sopineet. Edunvalvoja määrätään 
silloin, jos asukkaalla ei ole omaisia tai kukaan omaisista ei halua ryhtyä asioidenhoitajaksi tai, jos 
muuten on tarve yleiselle edunvalvojalle, esimerkiksi väärinkäyttöepäilyksen vuoksi. 
 
Jos asukkaan varoja säilytetään henkilökunnan hallussa, henkilökunnalla on vastuu niiden 
asianmukaisesta säilytyksestä, käytöstä ja kirjanpidosta. Jokaisella asukkaalla on henkilökohtainen 
tilikortti, mihin kirjataan kaikki tapahtumat. Tilikortin allekirjoittavat sekä varojen luovuttaja että 
vastaanottaja. Tilikortilla tulee näkyä kaikki rahaliikenteen tapahtumat tuodut varat, käytetyt varat sekä 
käyttötarkoitus ja joka tapahtumassa on kahden henkilön kuittaus.  
 
Vastuut: 

- hoitajien tehtäviin kuuluu käteisvarojen hallinnointi ja rahaliikenteen kirjaaminen 
- asukkaiden henkilökohtaisten varojen käytöstä, menettelyiden asianmukaisuudesta ja 

laillisuudesta vastaa palveluesimies 
 
Edunvalvonnan asiakkaiden käyttövarojen hakeminen asukkaille: 
 
Edunvalvonta avaa erillisen käyttötilin pankkikortteineen. Käyttötilillä on kerrallaan käytettävissä 
kullekin asukkaalle sovitut kuukauden käyttövarat (kuitenkin max. 500 eur). Korttia käytetään 
ensisijaisesti lähimaksulla tapahtuviin ostoihin. Kortin pin -koodin tulee olla tiedossa lähimaksujen 
varmistamista varten ostotapahtumaa suorittavalla henkilöllä sekä niitä tilanteita varten, kun 
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asukkaalle on pankista nostettava käteistä rahaa. Mikäli asukkaalla syntyy tarvetta isompiin 
kertahankintoihin, niistä ollaan etukäteen yhteydessä edunvalvontaan ja sovitaan erikseen 
tapauskohtaisesti. Käyttötiliä koskeva tiliote tulee toimintayksikköön kirjanpidon tueksi ja arkistoon. 
 
Asukkaiden rahavarojen käsittely: 
 
Rahavarat säilytetään yksiköissä erillisessä lukollisessa kaapissa yhdessä tilikorttien kanssa. Kunkin 
asukkaan varat säilytetään erillään muiden asukkaiden varoista. Oma-/ vastuuhoitaja huolehtii, että 
asukkaalla on hoitajien säilössä lukkokaapissa pieni käyttöraha käytössä  esimerkiksi Kela taksikyydin 
omavastuuosuuden ja pienten mielihyvähankintojen kustannusten kattamiseksi. Omahoitaja pyytää 
omaisia tuomaan käteistä rahaa lisää ”säilöön” tarvittaessa. Asukkaalla voi olla käteisvaroja 
säilytyksessä enintään 500 €. 
 
Kirjaukset ja tiliöinti: 
 
Kaikesta varojen käytöstä on oltava sekä kuitti että merkintä tilikortissa. Kuitit on säilytettävä 
vuosikohtaisesti lajiteltuina ja ne tulee olla yhdistettävissä vuosikohtaiseen tiliöintiin. Tositteiden, 
kuittien ja kirjausten tulee täsmätä ja kirjauksia ei saa pyöristää kuitista poiketen. Asukkaan 
käteisvarojen määrän ja tilikortin saldon on aina täsmättävä ja jokainen hoitaja allekirjoituksellaan 
vahvistaa tämän jokaisen tilitapahtuman yhteydessä. Jos saldo ei täsmää, asiasta ilmoitetaan 
välittömästi esimiehelle, joka käynnistää asian selvittämisen. 
 
Omavalvonta: 
 
Asukkaiden tilikorttien ja varojen omavalvontaan kuuluu kaikkien henkilökunnan vastuulla olevien 
asukasvarojen tiliöinnin täsmäämisen tarkistaminen vuosittain. Tällöin yksikössä nimetyt 
vastuuhenkilöt (omahoitajat/ vastuuhoitajat) käyvät kaikki asukkaiden tilikortit ja saldot läpi ja 
varmistavat niiden täsmäämisen. Tarkastuksen tulos merkitään kunkin asukkaan tilikorttiin sekä 
asukaskohtaisesti erilliselle listalle, jotka molemmat tarkastajat kuittaavat allekirjoituksellaan. Listat 
toimitetaan yksikön esimiehelle, joka vastaa niiden säilytyksestä ja arkistoinnista. Jos 
vuositarkastuksessa huomataan puutteita tai virheitä, silloin listauksen lisäksi tehdään myös muistio, 
johon kirjataan poikkeamat ja niiden selvittämiseksi tehdyt toimenpiteet. Yksikön esimies säilyttää 
myös muistiot. 
 
Asukkaan lähtö yksiköstä: 
 
Asukkaan hoidon päättyessä asukkaan rahavarat, kuitit ja tilikortit luovutetaan omaiselle, joka 
allekirjoituksellaan vahvistaa saaneensa ne haltuunsa ja hyväksyvänsä varojen käytön kirjanpidon. 
Allekirjoitus tulee viimeisimpään tilikorttiin muiden tilitapahtumien päätteeksi. Omaisen allekirjoituksen 
jälkeen viimeisimmästä tilikortista otetaan kopio, joka arkistoidaan yhdessä muiden asukaspapereiden 
kanssa. 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 

 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuvat ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja 
toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Jos rajoitustoimenpiteisiin 
joudutaan turvautumaan, on niille oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoi-
keutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvalli-
suus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kir-
jalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti 
ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa asukkaan 
itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista, rajoitteista ja käytänteistä keskustellaan sekä asu-
kasta hoitavan lääkärin, että omaisten ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asukkaan sähköiseen LC po-
tilastietojärjestelmään.  
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Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 

Rajoitteita käytetään ainoastaan asukkaan tai muiden ihmisten terveyden tai turvallisuuden 
ylläpitämiseksi ja  perustellusti. Asukkaan hoito ja huolenpito perustuvat Jyväskylän kaupungin ikäänty-
neiden palveluiden tehostetun palveluasumisen yksiköissä ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja yhteis-
ymmärrykseen hoito- ja palvelusuhteessa. Luhtisen tehostetun palveluasumisen yksikössä pyritään te-
kemän hoiva- ja hoitotyötä lähtökohtaisesti rajoittamatta asukkaan itsemääräämisoikeutta. Asukasta 
koskevista rajoituksista esim. laidat vuoteessa, haara- tai turvavyön käyttö tuolissa, hygieniahaalarin 
käyttö tai ovien lukitus asukkaan oman tai muiden asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi,  päättää 
aina viimekädessä hoitava lääkäri yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Päätökset kirjataan 
asukkaan  LC potilastietojärjestelmään. Rajoitteiden tarvetta pohditaan henkilöstön kesken palavereissa 
ja keskustellaan asiasta tarvittaessa omaisen kanssa. Tehty rajoituspäätös on toistaiseksi voimassa 
oleva ja sitä tarkastellaan kolmen kuukauden välein tai tarvittaessa. Luhtisessa sairaanhoitajat huoleh-
tivat rajoittamislupien päivittämisen esille ottamisesta lääkärinkierrolla. Tilanteissa, joissa asukkaan it-
semääräämisoikeus ja työntekijän näkemys ja työturvallisuus ovat ristiriidassa, pyritään asiasta neuvot-
telemaan asukkaan kanssa ja tarvittaessa asukkaan luona työskennellään parityönä. Luhtisen tehoste-
tussa palveluasumisessa erilaiset teknologiset ratkaisut, kuten turvaranneke ja tarvittaessa ovihälytti-
men käyttöönotto tukevat asukasturvallisuutta.  
 
Mikäli asukkaan käytös hoitohenkilökuntaa kohtaan on uhkaavaa tai epäasiallista, pyritään siihen 
ensin puuttumaan keskustelemalla. Tarvittaessa voidaan hoitoon liittyvistä periaatteista sopia 
kirjallisesti. Päihteiden vaikutuksen alaisena olevan asukkaan  yleistila tarkistetaan ja suunnitellut 
hoitotoimenpiteet toteutetaan, jos se on mahdollista. Ongelmatilanteissa pidetään hoitopalaveri ja 
mikäli ratkaisua ei löydy, jatkotoimenpiteitä suunnitellaan  yhdessä asukasta hoitavan lääkärin ja 
mahdollisesti SAS- työryhmään kanssa. Tehostetussa palveluasumisessa on myös mahdollisuus hyö-
dyntää vartijapalvelua henkilöstön turvaamiseksi. Vartija ei osallistu hoitotoimenpiteisiin.  
 
Asukasturvallisuutta tarkastellaan Luhtisessa asukaskohtaisesti. Asiointikäynneillä mahdolliseen saat-
tajan tarpeeseen vaikuttavat asukkaan muisti-, terveydentila, liikuntarajoitteisuus ja esimerkiksi sää-
olosuhteet. Ulko-ovien lukitus on tarpeen muistamattomien asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. 
Rajoitteiden ja pakotteiden käyttö pyritään minimoimaan ennakoimalla ja toimintatapoja yksilöllisesti 
arvioimalla sekä luomalla turvallinen ympäristö. Asukkaan kokonaislääkitystä arvioidaan säännölli-
sesti, jotta asukkaan toimintakykyä ei rajoiteta ylilääkityksellä.  Ennen rajoitteiden käyttöönottoa pohdi-
taan mahdollisten lääkemuutosten vaikutusta asukkaan yleistilaan. 
Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen 
kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

 
Luhtisen tehostetun palveluasumisen yksikössä asukkaalla on oikeus saada hyvää hoitoa ja yksilöl-
listä, tasa-arvoista kohtelua. Kaikenlainen asukkaan epäasiallinen tai loukkaava kohtelu on ehdotto-
masti kielletty. Tämä ohje kerrotaan kaikille uusille hoitajille perehdytyksessä. Esimerkiksi asukkaan 
valintojen ja mielipiteiden vähättely on epäasiallista kohtelua. Asukkaan kokema tai sellaisena havaittu 
epäasiallinen kohtelu ja käytös tulee aina käsitellä. Epäasialliseen kohteluun syyllistyneen työntekijän 
kanssa keskustellaan esimiesjohtoisesti viiveettä ja tarvittaessa pohditaan kurinpidollisten menetel-
mien käyttöä. Myös omaisen/ läheisen kanssa tapahtuneesta keskustellaan, tilanne selvitetään ja tar-
vittaessa järjestetään tapaaminen mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.   
 
Myös asukkaan läheinen voi käyttäytyä epäasiallisesti ja tällöinkin henkilöstöllä on velvollisuus puuttua 
asiaan.  Henkilöstöllä on käytössä toimintaohje epäasiallisen käytöksen varalle. Tämä ohje kerrotaan 
kaikille uusille hoitajille perehdytyksessä.  Jos tehostetussa palveluasumisessa ilmenee asukkaan kal-
toinkohtelua tai epäasiallista käytöstä, siihen on puututtava välittömästi. Hoitaja ilmoittaa asiasta esi-
miehelleen. Jos on kyseessä asukkaan omaisen suunnasta tapahtuva kaltoinkohtelu, niin asiasta tu-
lee aina ilmoittaa myös yksiköstä vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Mikäli epäkohtaa ei saada korjattua, 
on asiasta ilmoitettava Jyväskylän kaupungin sisäiselle valvontatiimille. Valvontatiimi ilmoittaa epäkoh-
dasta tarvittaessa aluehallintovirastolle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä 
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myös sähköisesti, anonyymisti verkossa. Tehostetussa palveluasumisessa on käytössä lisäksi palve-
lun laatuun liittyvä palautelomake. Lomake on Luhtisen tehostetun palveluasumisen pääsisäänkäynnin 
eteisen ilmoitustaululla talon 2. kerroksessa ja löytyy sähköisenä myös kaupungin verkkosivuilta. 
Asukkaalla ja omaisella on mahdollisuus ottaa yhteyttä sosiaali- tai potilasasiamieheen. Kun epäillään 
kaltoinkohtelua, kirjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kirjaamisen on oltava yksityiskoh-
taista ja faktapitoista.   

5.2.4 Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

Miten asiakkaat osallistuvat toimintayksikön toiminnan sisällön suunnitteluun? 
 

Asukkaiden yhteisöllisyyttä tuetaan Luhtisessa. Asukkaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun kerran 
kuussa asukasfoorumi, jossa kuullaan asukkaita ja keskustellaan heidän toiveistaan liittyen esim. tule-
viin virkistystoimintoihin ja ruokailuihin. Asukkailta ja omaisilta kerätään palautetta. Omaisille pidetään 
kaksi kertaa vuodessa omaisten tapaaminen kesän alussa ja joulutunnelmissa. Omaisille suunniteltiin 
vuodelle 2020 myös kaksi kertaa vuodessa pidettävät omaisfoorumit. Näitä tapaamisia ei ole vuonna 
2020 pystytty toteuttamaan Covid- 19 epidemian takia. 
Palautteen kerääminen 
 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten 
asiakaspalautetta kerätään? 

 
Palautetta asukkailta ja omaisilta saadaan jatkuvasti arkitilanteissa.  Asukkaat ja omaiset antavat suoraa 
palautetta käynneillään, omaistenilloissa, hoito- ja perhepalavereissa sekä hoitajille ja palveluesimie-
helle puhelimitse tai kirjallisena. Omaisilta ja asukkailta toivotaankin akviivista, suullista  palautetta 
esimiehelle sekä henkilöstölle. Toivomme mahdollisimman avointa kanssakäymistä asukkaiden, 
omaisten, henkilökunnan sekä esimiehen välillä. Tästä käytänteestä muistutamme asukkaita ja heidän 
omaisiaan myös hoito- ja perhepalavereissa 
 
Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palvelut keräävät asiakaskyselyillä palautetta tietyin väliajoin. 
Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti tehostetussa palveluasumisessa hoitaja-avusteisesti table-
teilla toteutettavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä.  Luhtisessa asukkailla kiersi 5/2019 hoitaja-avustei-
sesti tabletit, joilla kerättiin asukkailta strukturoitua palautetta. Joulujuhlassa 12/ 2019 kerättiin omaisilta 
kirjallista palautetta yksikön toiminnasta. Asiakkailla ja omaisilla on myös mahdollisuus antaa palautetta 
verkossa olevalla lomakkeella. Luhtisessa on normaalioloissa omaisten palautteelle tarkoitettu tabletti 
tuloaulassa. Tabletti ei ole ollut korona- epidemian aikana käytössä. Luhtisessa on myös jatkuva kirjal-
lisen palautteen antomahdollisuus. Saadun palautteen avulla Luhtisen tehostetun palveluasumisen toi-
mintakäytänteitä pyritään kehittämään asukkaiden saaman kokonaishoidon laadun parantamiseksi.   
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

 
Lähtökohtana on, että kaikki saatu palaute käsitellään ja siitä annetaan vastine palautteen antajalle, jos 
hän sitä toivoo. Yksikön toimintaan tai yksittäisiin työntekijöihin liittyvät palautteet käsitellään joko viik-
kokokouksessa, tiimikokouksessa tai palveluesimiehen toimesta yksittäisen työntekijän kanssa. Viikko-
kokouksessa käydään läpi asiakaskyselyiden tulokset ja niistä kerrotaan hoitohenkilökunnalle. Saadun 
palautteen pohjalta pohdimme, miten voimme kehittää toimintaamme vastaamaan paremmin asukkai-
den toiveita ja tarpeita. Myös positiiviset palautteet käsitellään viikkokokouksessa ja tiimissä ja kirjataan 
muistioon. Kehittämisehdotukset, jotka koskettavat tehostetun palveluasumisen toimintaa yleisesti, vie-
dään tehostetun palveluasumisen palveluesimiesten työkokouksiin ja tiedoksi palvelupäällikölle. 
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5.2.5 Asiakkaan oikeusturva 

 
Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toi-
mintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hä-
nen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja an-
nettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. Palautteen käsittely riippuu siitä 
mistä muistutus tai reklamaatio on tehty.  
 
Palveluketjuihin liittyvät epäkohdat käsitellään työkokouksessa ja tarvittaessa johtoryhmässä ja vie-
dään eteenpäin ikääntyneiden palveluiden johtoryhmään. Kaikki kantelut ja muistutukset tulevat tie-
doksi sosiaali- ja terveyspalvelun toimialan ikääntyneiden palveluiden johtajalle, joka käsittelee ne pal-
velupäällikön ja henkilöstön kanssa. Kaikki yksikön toimintaa koskevat muistutukset ja muut epäkohtiin 
liittyvät reklamaatiot käsitellään palvelupäällikön toimesta asianosaisen tehostetun palveluasumisen 
kanssa. Asiakkaalle pyritään antamaan vastine 3 kk:n kuluessa. Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
1-14 vuorokautta. Jos palaute tulee lähiesimiehelle, yksittäisen tiimiin liittyvät reklamaatiot käsitellään 
viikkokokouksessa/tiimissä lähiesimiehen kanssa ja tehdään korjaavia toimia palveluprosesseihin ja 
informoidaan palvelupäällikköä tapahtuneesta. Ensisijaisesti asukkaita rohkaistaan antamaan pa-
lautetta sille henkilölle, joka on kohdellut asukasta epäasiallisesi. Seuraava vaihtoehto on ilmoittaa asi-
asta vastaavalle hoitajalle, palveluesimiehelle tai palvelupäällikölle. Asukkailla ja omaisilla on mahdolli-
suus täyttää Laadunvalvonta – ilmoitus hoitoon liittyvistä epäkohdista ja tarvittaessa tämän täyttämi-
sessä opastetaan. Ilmoitukset käsitellään mahdollisimman pikaisesti asianosaisten kanssa. Ilmoitusten 
käsittelyssä huomioidaan erityisesti se, miten vastaavat tapahtumat voidaan jatkossa välttää. Lomake 
löytyy Luhtisessa 2. kerroksen ilmoitustaululta.  
a) Muistutuksen vastaanottaja 
 

• Palveluesimies Tarja Ruuhilehto, Luhtisen tehostettu palveluasuminen p. 050 59 11232 

• Palvelupäällikkö Eeva-Liisa Tammi, Keljonkadun palvelukeskus, Keljonkatu 26, 40600 
Jyvaskylä p. 014 266 3825. 

• Muistutuksen voi tehdä myös potilasasiamiehelle: Ilkka Puhakka ilkka.puhakka@jyvaskyla.fi   
p. 014 2663394 puhelinaika: ma klo 12 – 14 to klo 12 - 14. Aika henkilökohtaiseen käyntiin 
sovittava erikseen. Potilaan hoidon tai kohteluun liittyvä muistutuslomake ja ohje kaupungin 
www- sivulla. 

• Kirjallinen Palvelun laatuun liittyvä ilmoitus – mahdollisuus, käsittelijä Miia Autiomäki, Riitta 
Matikainen, Tea Tuhkanen, Pekka Salminen 

• Haipro, käsittelijä Merja Hokkanen. 
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

 

Sosiaaliasiamies 

• neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä 

• avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 

• tiedottaa asiakkaan oikeuksista 

• toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 

• seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa 
 
Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot 

Eija Hiekka 

Matarankatu 4 

40100 Jyväskylä 

Puhelinaika ma-to klo 9-11 

p. 044 265 1080 

sosiaaliasiamies@koske.fi 
eija.hiekka@koske.fi 
 

mailto:ilkka.puhakka@jyvaskyla.fi
mailto:sosiaaliasiamies@koske.fi
mailto:eija.hiekka@koske.fi
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Suojaamattoman sähköpostin tietoturva on heikko. Luottamuksellisesti sähköpostia voi lähettää sosi-
aaliasiamiehelle Suomi.fi:n Viestit-palvelulla. Asiointiin tunnistaudutaan joko verkkopankkitunnuksilla, 
sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. 
Henkilökohtaista käyntiä varten aika varataan etukäteen. 
Matarankatu 4 
40100 Jyväskylä 
 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/asiakkaan_oikeudet/sosiaaliasiamies 
c) 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. 
d) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

 
Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on 1-14 vuorokautta. 

 
6 PALVELUN SISÄLTÖ (4.3) 
 

6.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

a) Miten asiakkaan fyysistä hyvinvointia edistetään asiakaskeskeisesti? b) Miten asiakkaan kognitiivista ja psyyk-
kistä hyvinvointia edistetään ja miten asiakas on itse siihen osallisena? 

 
Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja 
osallisuuden edistäminen. 
 
Uuden asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä Oiva-keskuksen palveluohjaaja selvittää 
asiakkaan fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn. Asiakkaan toimintakyky 
tarkentuu tehostetussa palveluasumisessa. Asukkaalle järjestetään tehostettuun palveluasumiseen 
muuton jälkeen viikon seurantajakso, jonka aikana tehdään RAI – arvio ja arviota hyödyntäen hänelle 
laaditaan  hoito- ja palvelusuunnitelma. 
 
Asukas  huolehtii henkilökohtaisista toiminnoistaan omien voimavarojensa mukaisesti ja hoitajat 
tukevat ja auttavat niissä toiminnoissa, joista asukas ei itsenäisesti selviydy. Kaikki omatoimisuus ja 
siihen motivointi ja kannustaminen on asukkaan arkikuntoutusta ja vaikuttaa positiivisesti hänen  
elämänhallintaansa. Toiminta perustuu asukaslähtöisyyteen, kuten asukkaan toimintakyvyn, tapojen ja 
tottumusten, itsemääräämisoikeuden ja voimavarojen kunnioittamiseen. Asukkaita kohdellaan tasa-
arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Asukkaille pyritään luomaan viihtyisä ja turvallinen sekä 
kodinomainen elinympäristö. Luottamuksen syntyminen asukkaan ja hoitohenkilökunnan välillä on 
tärkeää.  
 
Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa järjestetään toimintahetkiä, tapahtumia, ulkoiluhetkiä sekä 
asukkaiden ja omaisten ja henkilökunnan yhteisiä juhlahetkiä. Kaksi kertaa vuodessa on Luhtisen 
tehostetun palveluasumisen oma juhla: kesäjuhla ja joulujuhla, joihin osallistuvat asukkaat halunsa 
mukaisesti, omaiset kutsutaan mukaan sekä henkilökunnan edustajat. Äitienpäivänä ja Isänpäivänä 
käydään päiväkodin lasten kanssa jakamassa juhlaruusut päivänsankareille. Päiväkeskuksen 
järjestämiin yhteisiin tapahtumiin voivat talon asukkaat sovitusti osallistua. Vapaaehtoistyöntekijät 
käyvät erillisen suunnitelman mukaisesti keskustelemassa asukkaiden kanssa sekä pitävät erilaisia  
toimintahetkiä. Seurakunta ja SPR edustajineen vierailee erikseen sovittuina ajankohtana. 
Karvakaverit käyvät tevehtimässä aika ajoin Luhtisen asukkaita. Opiskelijat järjestävät 
työssäoppimisen jaksoillaan Luhtisessa asukkaille erilaisia virkistys- ja toiminta tuokioita. 
Työllisyyspalveluista Luhtinen on saanut virkistys ja ulkoiluun arkipäivinä apuja. Päivittäin on nimetty 
työvuorossa oleva hoitaja/hoitajat, joka suunnittelee ja koordinoi asukkaiden virkistystoimintaa 
sisätiloissa ja ulkoilua yhdessä muun henkilökunnan kanssa.  

https://www.suomi.fi/etusivu/
http://www.jyvaskyla.fi/sote/asiakkaan_oikeudet/sosiaaliasiamies
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Covid- 19 epidemian aikana SPR:n  toiminta ollut ulkona tapahtuvaa, päiväkodin kanssa emme ole 
voineet covidin vuoksi tehdä yhteistyötä, Karvakaverit eivät ole käyneet, Seurakunnan vierailut olleet 
vähäisiä ja omaisille emme ole voineet tarjota yhteisiä ryhmätapaamisia. Omaisilla on Covid- 19 
vapaana aikana rajoittamaton vierailumahdollisuus asukkaiden luona. Covid-19 epidemian aikana 
asukasta ja omaisia on ohjeistetu ilmoittamaan etukäteen vierailustaa, vierailujen aikana tehostettuun 
käsihygieniaan, käyttämään maskia, pitämään turvaväliä ja pidättäytymään kahdessa vieraassa 
kerrallaan asukkaan luona. Noudatetaan sillä hetkellä voimassa olevaa ohjetta. 
 
Luhtisen tehosteussa palveluasumisessa käytetään erilaisia mittareita, jotka toimivat asukkaan hoito- 
ja palvelusuunnitelman laadinnan tukena  ja  edesauttavat päivittäisen hoitotyön suunnittelua ja 
toteutusta asukkaan hyväksi.   
 
RAI (Resident Assesment Instrument)- mittaristo on 
Kuntouttavan, toimintakykyä ylläpitävä hoitotyön työkalu, jolla arvioidaan ja seurataan asukkaan 
toimintakykyä, sen muutoksia sekä hoidon ja huolenpidon tarvetta. 
 

RAI –mittarin osa-alueet: : 
-arjesta suoriutuminen  (ADL, ADLH) 
-psyykkinen ja kongitiivinen vointi (DRS, CPS) 
-sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi (SES) 
-terveydentila, ravitsemus, kipu (CHESS, BMI, PAIN) 
-asukkaan kuntoutumismahdollisuus ( REHAPBOT) 
-kuntoutumista edistävä hoitotyö (NREHAB) 
-kliiniset pääryhmät (RUG) 

• Rai-seurantaan pohjautuvat asukkaiden hoito-ja palvelusuunnitelmat. 

• RAI seuranta tehdään aina uudelle asukkaalle ennen hoito- ja palvelussuunnitelman 
laadintaa sekä puolen vuoden välein ja tarvittaessa asukkaan voinnin oleellisesti 
muuttuessa 

 
 MNA- arvio kartoittaa asukkaan ravitsemustilaa. 

• Arvio auttaa tunnistamaan ikäihmisen, jolla on ali- tai virheravitsemustila tai hänellä on 
virhe tai aaliravitsemustilan riski.  

• MNA- arvio tehdään asukkaalle Luhtisessa kerran vuodessa maalis- huhtikuussa tai 
asukkaan kliinisen ravitsemustilan muuttuessa 

• MNA arvion perusteella voidaan osaltaan päätellä, tarvitseeko asukas esim tehostettua 
ruokavaliota tai nesteiden käytön tehostettua seurantaa 

 
       MMSE-testi 

• (Mini Mental State asteikko eli suppea muistitesti) voidaan arvioida asukkaan kongitiivisen 
toimintakyvyn ulottuvuuksia ja erotella esim. skitsofreniaa sairastavat potilaat akuutista 
sekavuustilasta tai dementoivista sairauksia sairastavista.  

• tehdään Luhtisen uudelle asukkaalle kotiutumisajan jälkeen noin kuukauden kuluttua 
muutosta ellei hänellä ole tuoretta MMSE- testitulosta 

• tehdään asukkaalle tarvittaessa mikäli kliinisiä merkkejä muistisairaudesta  
 

GDS-15- testi  

• suppea masennustesti) 

• tehdään asukkaalle lääkärin suosituksesta  
 

      CORNELLIN- masennusasteikko  

• dementiaoireisten muistisairaiden depressio- oireiden mittari ja niiden vaikeusasteen 
tunnistaminen 

• pisteytyksen tulee pohjautua oireisiin ja löydöksiin, jotka ovat esiintyneet haastattelua 
edeltäneen viikon aikana 
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• pisteytystä ei tehdä niistä oireista, jotka johtuvat asukkaan fyysisestä kyvyttömyydestä tai 
sairaudesta 

• tehdään asukkaalle lääkärin suosituksesta. Arvioinnin tekee asukasta hoitava 
henkilökunnan jäsen, jolla on riittävä ammattitaito ymmärtää ja tulkita dementiapotilaiden 
käyttäytymistä 

 
 FRAT arviointi 

• Lyhyt kaatumisvaaran arviointi tehdään asukkaalle tavittaessa 
 

 BRADEN –luokitus tarvittaessa 

• voidaan arvioida ja huomioida pääsääntöisesti vuoteeseen hoidettavan asukkaan 
kudosten venyttymistä ja hankautumistn, ravitsemuksen ja tuntoaistin tilaa  

 
Kuntouttava hoitotyö Luhtisen palveluasumisessa tarkoittaa sitä, että asukkaan hoitotyötä tehdään  
voimavaralähtöisesti. Asukkaan toimintakykyä pyritään edistämään ja ylläpitämään mahdollisimman 
pitkään tukemalla,  ohjaamalla ja opastamalla häntä omatoimisuuteen siltä osin kuin se on 
mahdollista, asukkaan jäljellä olevat voimavarat huomioiden. 
c) Miten asiakkaan sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia edistetään  

 
Kannustetaan ja motivoidaan asukasta pitämään yhteyttä läheisiinsä, avustetaan häntä esimerkiksi 
kännykän käytössä. Hoitajat pyrkivät käymään asukashuoneessa keskustelemassa ja kysymässä 
kuulumisia niiden asukkaiden kanssa, jotka eivät halua kannustettuinakaan osallistua talossa 
järjestettävään ajanvietteeseen ja virkistystoimintaan. Asukkaita avustetaan vieraiden ja läheisten 
tapaamisiin, kotilomiin ja vierailuihin. Motivoidaan asukasta osallistumaan talossa järjestettäviin 
aktiviteetteihin ja virkistystoimintahetkiin, ulkoiluun ja erilaisiin tapahtumiin. 
 
Sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa toteutetaan yhteisöllisyydellä mm. asukkaan mieltymysten 
mukaiset virkistystuokiot esim. laulu- musiikkihetket, peli-, luku ja jumppahetket, seurakunnan 
hartaushetket, yhteiset ruokailuhetket, juhlahetket, omaistenillat, joihin asukkaat omaiset ja 
henkilökunta yhdessä osallistuvat. Asukkailla on myös mahdollisuus ostaa yksityisiä palveluja mm. 
kampaaja, jalkahoitaja, fysioterapia, hammashoito. 
 
Asukkaiden sosiaalisuutta tuetaan kutsumalla ja avustamalla heitä yhteisiin tiloihin sekä 
virkistyshetkiin omien voimavarojen ja halukkuuden mukaan. Tuetaan hyvinvointia järjestämällä 
virikkeitä myös asukkaan omassa huoneessa ja turvataan mahdollisuus myös omaan rauhaan. 
Henkilökunta järjestää palveluasumisessa virkistystoimintaa suunnitellusti sekä spontaanisti, esim. 
yhteislaulua, jumppaa, pelejä ja ulkoilua mahdollisuuksien mukaan. Ns. hyppyri- vuorossa oleva 
hoitaja järjestää päivän virkistyshetken yhteistyössä muiden hoitajien kanssa.  
 
Myös ulkopuoliset vierailijat ja esiintyjät tukevat erinomaisesti asukkaiden sosiaalisuutta, näitä ovat 
esimerkiksi SPR- edustajien vierailut ja heidän järjestämänsä tapahtumat, seurakunnan vierailut, 
päiväkodin lapsien järjestämät ohjelmanumerot sekä Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden 
keskitetysti järjestämät eri tahojen vierailut, kuten Jyväskylän sinfonian ja teatterin esitykset. 
 
Vuosisuunnitelma on kuukausitasolla nähtävillä 2. kerroksen ilmoitustaululla sekä meneillään olevan 
kuukauden suunnitelma ilmoitustauluilla ryhmäkodeilla ja kerroksissa. Ryhmäkotien ja kerrosten 
ilmoitustauluilla viikkosuunnitelmassa on nähtävissä virkistystapahtumat kellon aikoineen, muutokset 
ovat toki mahdollisia. Asukkaiden osallisuutta aktiviteetteihin seurataan ja dokumentoidaan 
viikkotasolla erillisellä listalla, johon on merkitty, onko asukas osallistunut aktivitteeihin ja minkälaiseen 
toimintaan, onko hän kieltäytynyt osallistumasta tilaisuutta hänelle tarjottaessa. Mahdollistetaan myös 
asukkaiden ulkoilu ja avustetaan siinä. Kannustetaan ja opastetaan omaisia sekä muita läheisiä 
osallistumaan asukkaiden arkeen ja tavoitteiden sunnitteluun ja toteuttamiseen laaditun hoito- ja 
palvelusuunnitelman pohjalta. 
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toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 

Asukkaat ovat toimintakyvyltään erilaisia, osa selvityy ADL- toimista yhden hoitajan ja ohjauksen 
turvin, osa asukkaista on täysin joko yhden tai kahden hoitajan autettavia, osa täysin vuoteeseen 
hoidettavia. Asukkaiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja vireystila vaihtelee 
päivittäin ja sitä pyritään tukemaan kokonaisvaltaisesti kuntouttavan työotten periaatteita noudattaen. 
Tällä Luhtisesessa tarkoitetaan sitä, että asukasta kannustetaan ja ohjataan omatoimisuuteen ja 
osallistumiseen toimintakykynsä ja voimavarojensa rajoissa. Häntä autetaan päivittäisissä toimissa 
siinä, mihin hän ei enää itse kykene.  
 
Hoitohenkilökunta seuraa päivittäisten toimintojen lomassa asukaskohtaisesti toimintakyvyn, 
hyvinvoinnin ja kuntouttavan toiminnan tavoitteiden toteutumista sekä toimintakyvyn ja hyvinvoinnin 
muutoksia. Tavoitteiden toteutumista seurataan kirjaamalla ja raportoimalla suullisesti sekä kirjallisesti 
sekä huolehtimalla tiedonkulusta ja hoidon jatkuvuudesta hoitajien työvuoron vaihtuessa. 
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6.2 Ravitsemus 

Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen ta-
soa? Miten ravitsemuksesta huolehditaan silloin, kun asiakkaan ravitsemuksen toteutuksessa on erityistarpeita?  
 

Monipuolinen ja säännöllinen ravitsemus on erittäin tärkeää ikäihmiselle ja pitkäaikaissairaalle 
henkilölle. Luhtisen tehostetun palveluasumisen henkilöstö yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä 
kanssa huolehtivat asiakkaan riittävästä ja monipuolisesta ravitsemuksesta. Luhtisen 
palvelukeskuksessa asukkaiden ruokahuolto ostetaan Kylän Kattaukselta ja toimitetaan yksikköön 
keskuskeittiöltä. Asukkaiden ateriat ja dietit tilataan sähköisellä Mysli –ohjelmalla 1x viikko 
sunnuntaisin klo 12 mennessä. Tähän tehdään myös tarvittavat muutokset esim. dietin muuttuessa tai 
allergeenilisäykset. Laitoshuoltajat ja hoitajat huolehtivat ruokatilaukset ja ruokien esille asettamisen. 
Ruokien lämpötila mitataan kerran viikossa ja dokumentoidaan erilliseen seurantalistaan. 
 
Ruoka tuodaan sekä asuinkerroksiin että Onnenmäen ryhmäkoteihin lämpövaunuilla. Luhtitupaan 
lämminruoka on pakattuna thyrox- laatikkoon. Asukkaita avustetaan ruokailemaan toimintakyvyn ja 
voinnin salliessa talon 1. kerroksessa olevaan ruokasaliin (koronavapaana, rajoituksettomana aikana) 
Ateriat tarjoillaan ryhmäkodeissa päiväaulan pöytiin tai viedään asukashuoneisiin. Ateria aikoina 
pyritään huomioimaan asukkaiden ruokailutottumukset ja -mieltymykset, erityistarpeet, ruoan 
koostumus sekä sairauksien vaikutukset ruoan koostumukseen ja ruokailutilanteiden käytännön 
järjestelyihin.  Asukkaan toimintakyvyn vaatiessa hoitaja avustaa häntä koko ruokailutilanteen ajan. 
Asukkaan kieltäytyessä ruokailusta, häntä motivoidaan ja kannustetaan syömään ja juomaan 
perustellen, mutta ketään ei pakoteta aterioimaan eikä syötetä väkisin.  Tavoitteena on luoda 
jokaisesta ateriakerrasta viihtyisä, siisti ja rauhallinen ruokailuhetki. Juhlapäivät pyritään huomioimaan 
Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa pöytien kattauksessa, koristelussa ja tunnelmassa.  
Asukkan ruoka-aine-allergiat kartoitetaan, ne huomioidaan päivittäisillä aterioilla ja niistä kirjataan 
potilastietojärjestelmään. Tehodiettiä tarvitsevalle asukkaalle pyydetään hoitavan lääkärin vahvistus 
asiaan ja dokumentointi potilaspapereihin. Asukkaan ravitsemustilaa seurataan punnitsemalla 
vähintään kerran kuukaudessa. Mikäli havaitaan lisäravinnon tarve, niin keskustellaan siitä 
asiakkaan/omaisen kanssa. Luhtinen voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Kylän Kattauden 
ravitsemussuunnittelijaan. Kylän kattauksen edustajana Luhtisen tehostetun  palveluasumisen 
yksikössä keittiöllä toimii Jorma Putkonen  puh. 014 2668319. 
 
MNA arvio tehdäänn asukaalle kerran vuodessa maalis- huhtikuussa tai painon laskiessa selkeästi tai  
ruokahalun tai ravitsemustilan oleellisesti muuttuessa. 
 

MNA- arvio  

• Kartoittaa asukkaan ravitsemustilaa. 

• Arvio auttaa tunnistamaan ikäihmisen, jolla on ali- tai virheravitsemustila tai hänellä on 
virhe tai aaliravitsemustilan riski.  

• MNA- arvio tehdään asukkaalle kerran vuodessa maalis- huhtikuussa tai asukkaan kliinisen 
ravitsemustilan muuttuessa 

• MNA arvion perusteella voidaan osaltaan päätellä, tarvitseeko asukas esim. tehostettua 
ruokavaliota, proteiinilisää , apteekista ostettavia kliinisiä ravintovalmisteita ja- lisiä, 
muutoksia ruoan koostumuksessa kuten sileä sosemainen, karkea sosemainen tai 
nestemäinen ruoka tai nesteiden käytön tehostettua seurantaa 

 
Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa on viisi ruokailukertaa päivittäin. Tarjolla on aamupala klo  
8:30 alkaen, lounas klo 11:30 alkaen, päiväkahvi klo 14:00 alkaen, päivällinen klo 15:45 – 16 alkaen, 
iltapala klo 19:00 alkaen.  Ruokailuvälin pituus on n. 3 tuntia ja yöllisen paaston pituus on n. 11 tuntia. 
Lisäksi asukkaalle on saatavilla myös välipalaa ja myöhäisiltapalaa  ja yöpalaa voileipää, mehua, 
maitoa, jugurttia tms. Riittävästä nesteen käytöstä on tärkeää huolehtia etenkin kesäaikaan, kun on 
lämmin tai helle. Tarvittaessa asukkaan ravitsemukseen liittyvää nesteiden käyttöä ja riittävää 
juomista tarkkaillaan nestelistaseurannalla. Asukkailla käytössä peroraalinen D-vitamiinilisä  
(20 mikrogrammaa/ vrk) ympäri vuoden.  
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Hoitajat huolehtivat palveluasunnoissa asuvien asukkaiden jääkaapin sisällöstä, ovatko sinne jätetyt 
välipalat maistuneet asukkaalle. Hoitajat heittävät tarvittaessa vanhentuneita ruokia asukkaan 
jääkaapista pois.  
 
Ikääntyneiden palvelualueella toimii ravitsemustyöryhmä. Ryhmään kuuluu kotona-asumisen tukemi-
sen palvelupäällikkö, kliinisen hoitotyön asiantuntija, Kylän kattauksen edustaja sekä Jyväskylän ter-
veysasemien ravitsemusterapeutti, kotihoidon ja palveluasumisen edustajien lisäksi. Ryhmässä teh-
dään linjauksia ravitsemushoidon kehittämiseksi ja seurataan alan uutta ohjeistusta.  
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6.3 Hygieniakäytännöt 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygienia-
käytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 

Jokainen hoitaja on vastuussa hygieenisistä toimintatavoistaan liikkuessaan asukkaan luota toiselle. 
Käsihygienian varmistamiseksi hoitajat käyttävät käsien desinfiointiainetta ja tarvittaessa 
suojakäsineitä aina siirtyessään asukkaan luota toiselle, lisäksi aina siirtyessään hoitotoimenpiteestä 
seuraavaan. Hoitajilla on ollut kasvomaskin käyttövelvoite covid -19 pandemian aikana. Aseptiikka on 
erityisen tärkeä  esim. haavanhoito- ja lääkkeenjakotilanteissa. Hoitajat käyttävät suojakäsineitä myös 
ohjeistetuissa hoitotoimenpiteissä ehkäistäkseen taudinaiheuttajien leviämistä asukkaalta toiselle. 
Käsidesiannostelijat ovat asuinkerrosten käytävällä henkilökuntaa, asukkaita ja vierailijoita varten. 
Henkilökunnan työasut vuokrataan, pestään ja huolletaan Sakupella.  
 
Suojatakit, suojamyssyt, (kasvovisiirit) ja kasvomaskit ovat hoitajilla käytössä hoidettaessa asukasta 
eristysolosuhteissa. Infektioon sairastunut asukas hoidetaan omassa huoneessaan tarvittaessa 
karanteeni/eristyshoitokäytäntein, käsihygieniaa tehostaen. Omaiset saavat hoitajilta ohjeistuksen ko. 
tilanteissa, esimerkiksi mahdollisista vierailurajoituksista informoidaan omaisia. Covid- 19 pandemian-
aikana hoitajilla on ollut useiden viikkojen ajan kasvomaskin käyttövelvoite sekä asukaskontakteissa 
hoitotilanteissa että talon yhteisissä tiloissa. 
 
Hoitohenkilöstö kouluttautuu säännöllisin väliajoin hygieniasioissa. Jyväskylän kaupungin 
hygieniahoitaja Anne Huuskonen (puhelin:014-266 2403) käy pyydettäessä kouluttamassa ja 
konsultoimassa hoitohenkilökuntaa hygienia-asioissa ja kertomassa hoitotyöhön liittyväistä 
hygieniakäytänteistä ja erillisohjeistuksista esim. Covid- 19 pandemian aikana.   Käynnin yhteydessä 
tarkastellaan yksikön käytänteitä hygienia-asioissa. Jyväskylän kaupungin infektiosairauksien lääkäri 
on myös konsultoitavissa epäselvissä ja lisäohjeistusta vaativissa tilanteissa. Tehostetussa 
palveluasumisessa on lisäksi yhteiset kirjalliset toimintaohjeet, jotka hygieniahoitaja on laatinut 
henkilöstölle (sisältää ESBL JA MRSA ohjeet). Nämä löytyvät myös sähköisenä versiona kaupungin 
www- sivuilta intrasta, askista. Lutisessa on koostettuna hygieniakansio, jota hygieniavastaavat 
hoitajat päivittävät tarpeen mukaan ja oheistusten muuttuessa. Hygieniavastaavat käyvät 
koulutuksissa ja tuovat tiedon koko työyhteisölle.  Myös muut työntekijät voivat osallistua 
teemakoulutuksiin. Kaikilla hoitajilla tulee olla voimassa oleva hygieniapassi. Uusien työntekijöiden 
perehdytyksessä käsitellään myös henkilökohtaisen hygienian merkitys käsihygienian lisäksi. Korona 
ohjeet ovat kansiossa. Tiedotteet epidemiasta omaisille ja vierailijoille ovat yksikön 2. kerroksen ilmoi-
tustaululla, ulko-ovilla ja keskeisillä paikoilla yksikössä.  
 

Luhtisen asukkaat rokotetaan joka syksy riskiryhmään kuuluvina ilmaisella kausi-influenssarokotteella. 
Myös henkilöstö on velvoitettu ottamaan influenssarokote syksyisin suojaamaan itseään ja asukkaita 
influenssatartunnalta mahdollisen epidemian aikana. Palveluesimies seuraa henkilöstön kausi-
influenssarokotusten toteutumista. 
 
Asukkaiden viikkokylpy toteutetaan joko asukkaan huoneen wc/ suihkutilassa tai 2. kerroksen 
saunatilassa. Asukaspyykki pestään talossa ja liinavaatteet lähetetään Sakupen pesulaan.  
Asukkaan apuvälineiden puhdistus ja pesu on omahoitajan vastuualuetta. Huuhteluhuone on talon 2. 
kerroksessa, jossa voidaan Deko-laitteella puhdistaa esim. portatiivit, alusastiat, virtsapullot, 
kynsisakset sekä muut hoitovälineet, jotka eivät vaadi sterilointia. Steriloitavat hoitovälineet ja 
instrumentit lähetetään Palokan terveysaseman välinehuoltoon käsiteltäviksi.   
 
Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa on ulkoistettu SOL-siivous (asukashuonesiivous, yleiset 
tilat). ATP-testit ym. mittaukset tehdään SOL in toimesta. SOLin henkilöstön kanssa palaveerataan 
säännöllisestä siivoustyön laadun varmentamiseksi. Luhtisessa työskentelevää SOL henkilökuntaa 
informoidaan asukashuonesiivousten erityistarpeista esim. tartuntatautitilanteessa. Koko henkilökunta 
yhteisvastuulla on  yksikön yhteisten tilojen sekä asukashuoneiden siisteys ja viihtyvyys. 

http://www.sivuilta/
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6.4 Terveyden- ja sairaanhoito 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja 
äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

 
Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa 
asiakkaan sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissä. 
 
Ammattitaitoinen henkilökunta on käytettävissä vuorokauden ympäri. Työvuorosuunnittelussa 
suunnitellaan aamuvuoroon 6 - 7 hoitaja lisäksi arkena 1 - 2 sairaanhoitajaa lisänä, iltavuoroon 5 - 6 
hoitajaa sekä yövuoroon 2 hoitajaa. Aamuvuoroon pyritään suunnittelemaan 1 laitoshuoltaja/päivä, 
joissakin päivissä on laitoshuoltaja on myös illassa. Sairaanhoitajan työpanos on 7h/vrk sekä pyritään 
työvuoroissa suunnittelemaan sairaanhoitaja myös iltavuoroon maanantaista perjantaihin. Lähihoitajat 
kantavat päävastuun asukkaiden perushoidollisista ja yhteisöllisistä tarpeista ja niihin vastaamisesta 
työskennellen kolmessa vuorossa.  
 
Kiireettömästä asukkaan sairaanhoidosta vastaavat Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa 
sairaanhoitajat ja lähihoitajat. He vastaavat asukkaiden terveydentilan tarkkailusta, oireseurannasta 
sekä sairauksien hoidosta ympäri vuorokauden hoitavan lääkärin antaman ohjeistuksen sekä 
asukkaalle yhdessä asukkaan ja hänen omaisensa kanssa laaditun ja kirjatun hoito- ja 
palvelusuunnitelman mukaisesti. He toimivat asukasta hoitaessaan ja hoidon tarvetta määrittäessään 
oman ammatillisen osaamisensa sekä hoitavan lääkärin antaman ohjeistuksen mukaisesti. 
Sairaanhoitajalla on päävastuu asukkaan tarvitseman hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta ja 
arvioinnista. Sairaanhoitajan vastuulla on perushoitoon osallistumisen lisäksi huolehtia asukkaan 
kokonaishoidon jatkuvuuden varmistaminen, laboratoriokokeiden otto, vastausten tarkistaminen ja  
ohjaus hoitavalle lääkärille sekä kontrollitutkimusten ohjelmoiti. Sairaanhoitajan vastuulla on yhdessä 
hoitavan lääkärin kanssa asukkaiden lääkelistojen tarkistaminen LC- potilastietojärjestelmään 
vähintään puolen vuoden välein tai tarvittaessa, lääkelistojen päivitys ja varmentaminen omalla 
sähköisellä nimikirjoituksellaan. Sairaanhoitaja on tukena ja ohjeistamassa muuta hoitohenkilökuntaa 
erilaisissa akuuttihoitotianteissa, sairaan- ja perushoidollisissa toimenpiteissä kuten haavahoito- 
perushoito ja asentohoitoasioissa.   
  
Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palvelut on järjestänyt Luhtiseen tehostetun palveluasumisen 
yksikköön lääkärin vastaanottotoimintaa noin kolme tuntia viikossa ajoittuen keskiviikkoaamuun. 
Lääkärin vastaanotolle asukkaat hakeutuvat joko omasta tai omaisen toiveesta tai hoitajien tekemän 
tarvearvion perusteella. Tavoitteena on, että asukas pääsee lääkärin vastaanotolle aina, kun siihen on 
tarvetta. Myös Palokan terveysasema palvelee asukkaita päivystys- ja ajanvarausvastaanotollaan 
sekä erikoissairaanhoidon yksiköt päivystysluonteisesti lähetekäytännön mukaisesti. Hoitajien tekemä 
vastuulääkärin puhelinkonsultointi on aktiivista, samoin vastuulääkärin konsultointi sähköisesti viestein 
LC- potilastietojärjestelmän kautta. Luhtisen asukkaiden lääketieteellisestä hoidosta vastaa virka-
aikana geriatri Päivi Manninen, tarvittaessa apulaisylilääkäri geriatri Anne Paananen ja ylilääkäri, 
geriatri Martti Aukee (Tilanne 4.11.2020). Erikoissairaanhoidon palveluihin asukkaat ohjautuvat 
pääsääntöisesti lähetekäytännön mukaisesti.  
 
Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi. 
 
Akuutissa hoidon tarpeessa Luhtisessa työvuorossa oleva sairaanhoitaja vastaa asukkaan 
hoidontarpeen määrittelystä ja suunnittelusta ja päätöksestä lähettää asukas päivystävän lääkärin 
arvioon. Tarvittaessa myös lähihoitajat konsultoivat vastuu lääkäriä tai päivystävää lääkäriä. Myös 
kotisairaala ja sen KOHTA – tiimi on palveluasumisen tärkeä yhteistyökumppani ja tarvittaessa 
konsultoitavissa. 
 
Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa oleva asukas ohjataan Luhtisesta arkipäivisin virka-aikaan oman 
terveysaseman päivystävän lääkärin vastaanotolle Palokan terveysasemalle joko 112 kautta 
ambulanssikuljetuksella tai asukkaan voinnin salliessa taksikuljetuksella. Iltaisin, öisin ja 
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viikonloppuisin sekä juhlapyhinä kiireellistä hoitoa vaativat asukkaat ohjataan keskitettyyn 
päivystysvastaanottoon Keski- Suomen keskussairaalaan joko perusterveydenhuollon tai 
erikoissairaanhoidon päivystykseen hoidon tarpeen arviointia varten. Hoitohenkilökunta on ohjeistettu 
ja valtuutettu antamaan jatkohoidosta vastaavalle yksikölle tarvittavat tiedot asukkaan/potilaan 
siirtovaiheessa sekä puhelimitse että tarvittaessa kirjallisena dokumenttina. LC- potilastietojärjestelmä 
ja sen päivittäminen esim. asukkaan  lääkitystietojen suhteen varmistaa osaltaan asiakkaan turvallisen 
jatkohoidon. Luhtisen tehostetun palveluasumisen hoitajat ovat velvoitettuja kertaamaan 
ensiaputaitonsa kolmen vuoden välein.  
 
Kuvaus menettelystä kuolemantapauksessa 
 
Luhtisen tehostetusta palveluasumisesta soitetaan 4.11.2020 saadun ohjeistuksen mukaisesti (Niko 
Rantala oyl, geriatrian erikoislääkäri, KSKS päivystys) kuolemantapauksissa puh. 112 
Hätäkeskukseen vain, jos asukkaalla epäillään tuoretta tapaturmaa, itsemurhaa tai väkivallan tekoa. 
Muissa tapauksissa soitetaan virka-aikana palvelutalon lääkärille ja virka-ajan ulkopuolella KSKS 
puhelinpäivystäjälle. Näin toimitaan esimerkiksi silloin kun menehtyneellä asukkaalla on 
voimassaoleva ja potilastietoihin kirjattu saattohoitopäätös. Lääkäri päättää potilaan toimenpiteistä 
kuoleman toteamista varten ja ottaa tarvittaessa kantaa välittömään tarpeeseen ilmoittaa kuolemasta 
poliisille. Kuolemansyyn selvittely tapahtuu potilaan hoitavan lääkärin toimesta ja yksiköiden tehtävänä 
on varmistaa, että tieto vainajasta tulee hoitavan lääkärin tietoon. (Ohje kuolemantapauksesta 
ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä palveluasuminen ja pitkäaikaishoito 4.11.2020.) 
Kuolemantapauksissa vainajan omaisten kanssa keskustellaan haluavatko he vielä tulla jättämään 
jäähyväiset vainajalle Luhtiseen.  Hautaustoimisto vastaa vainajan siirtämisestä Luhtisesta Keski-
Suomen keskussairaalan kylmiöön. Toimintatavoista on kirjallinen ohje Luhtisen saattohoito-
ohjekansiossa. Toimintaohjeet käydään uuden työntekijän kanssa lävitse perehdyttämisprosessissa. 
 
Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta. 
 
Asiakkaat ohjautuvat erikoissairaanhoitoon erikoislääkäripalveluihin ja erilaisiin terapiapalveluihin, 
kuten yksilölliseen fysioterapiaan ja toimintaterapiaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä normaalin 
lähetekäytännön kautta. Myös hoitajilla on mahdollisuus konsultoida tarvittaessa erikoisalojen 
asiantuntijoita esimerkiksi fysioterapeuttia, ravitsemusterapeuttia, jalkaterapeuttia, diabeteshoitajaa 
toimintaterapeuttia, puheterapeuttia sekä ikääntyneiden avohoidon psykiatrista työryhmää. 
 
Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä 
sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?    
         
Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa on nimetty suu- ja hammashoitovastaava. Asukkaan 
suunhoidon erityiskysymykset kirjataan asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja tiedotetaan 
suunnitellusta hampaiden- ja suunhoidosta tiimissä sekä perhepalaverissa asukkaan läsnäollessa 
omaiselle. Suu-/ hampaiden-/ proteesin hoito toteutetaan hoitohenkilöstön toimesta vähintään kerran 
päivässä yleensä asukkaan iltatoimien yhteydessä. Tarvittavat, säännölliset ja akuutit 
hammashoitolakäynnit toteutetaan joko yksityisen palveluntuottajan tai kunnallisen hammashoidon 
kautta pääsääntöisesti Palokan terveysaseman hammashoitolassa joko päivystys- tai 
ajanvarauskäyntinä suuhygienistille tai hammaslääkärille hoidon tarpeen mukaisesti. 
 
Kiireetöntä sairaanhoitoa tarvitsevat asukkaat ohjataan talon sairaanhoitajien hoidonarvioon tai talon 
vastuulääkärin vastaanotolle lääkärivastaanottopäivänä keskiviikkona tai Palokan terveysasemalle 
ajanvarausvastaanoton kautta. Hoitotiimi on ohjeistettu arvioimaan asukkaan hoidon 
päivystysluonteisen tarpeen mikäli sairaanhoitaja ei ole työvuorossa. Sairaanhoitajan ollessa 
työvuorossa hänellä on päävastuu hoidon kiireellisyyden arvioinnista.  
 
Sähköinen LC -potilastietojärjestelmä mahdollistaa oikean ja reaaliaikaisen potilastiedon ylläpidon ja 
siirtymisen eri hoitopaikkojen välillä. Luhtisen palveluasumisen hoitajat  kirjaavat asukkaan päivittäisen 
hoitotyön tarpeet, toteutuksen ja arvioinnin järjestelmän KHTOTS- lehdelle ja seurantalehdille. 
Hoitavan lääkärin määräykset ovat kaikkien hoitotyöntekijöiden nähtävissä järjestelmässä Yle –
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lehdellä, erikoisalojen lääkäreiden kirjaukset ovat hoitajien nähtävissä LC järjestelmässäeri 
erikoisalojen lehdillä.                                                                                                    
b) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa koskevien ohjeiden noudattaminen? 

 
Hoito-/perhepalavereissa sovitaan asukkaan ja tämän omaisen kanssa hoidetaanko asukkaan 
hampaita julkisella vai yksityisellä puolella. Hoitotiimissä tiedotetaan ja asukkaan LC järjestelmään 
kirjataan mikäli suun terveydenhoidon- ja hampaiden hoidon ohjeistukisessa on päivittäisistä 
hoitorutiineista poikkeavaa. Asukkaan huoneen wc peilikapissa on hoito- ohje, mikäli suunhoidossa on 
jotain eritystä huomioitavaa. Hampaat harjataan vähintään kerran päivässä iltaisin, hoitaja harjaa 
mikäli asukas ei ohjattunakaan itse suun hoitoon kykene, samoin hammasproteesien puhdistus. 
Proteesit otetaan yöksi pois suusta mikäli asukas on siihen myöntyväinen.  
c) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?  
 

Luhtisen tehostetun palveluasumisen yksikössä työskentelee sekä nimikesuojattuja että rekisteröityjä 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden ammatilliseen toimenkuvaan ja vastuuseen kuuluu 
asukkaiden tarvitseman hoidon tarpeen määritys, hoitotoimien toteutus, terveydentilan seuranta ja 
asukkaiden terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen olemassaolevilla resursseilla.   
 
Sairaanhoidollinen päävastuu on sairaanhoitajilla. Sairaanhoitajan opastuksella tiimin lähihoitajat 
toteuttavat suunnitellusti asiakkaan yksilöllistä hoitoa kuten  asukkaan voinnin seuranta, lääkkeenjako, 
insuliinihoidot, verensokerin mittaukset, haavanhoidot, katetroinnit  yms. Tavoitteena on, että jokainen 
asukas käy rutiinisti vuosikontrollissa omalääkärillä. Jokainen Luhtiseen muuttanut uusi asukas 
ohjataan yksikön vastuulääkärin vastaanotolle lähiviikkoina muutosta. Omalääkäri tekee asukkaille 
sen hetkisen terveydentilan määrityksen sekä lääketieteellisen suunnitelman tarvittavasta 
jatkohoidosta ja seurannasta.  Osa asukkaan hoidontarpeen kartoittamisesta toteutetaan 
sairaanhoitajan tekemän lääkärikonsultaation kautta.  
 
Erillisiä terveystarkastuksia ja seulontatutkimuksia asukkaille ei pääsääntöisesti ole. Tarvittavien 
tarkastusten, kontrollien ja terveydentilaan liittyvien tutkimusten osalta yksikössä tehdään 
moniammatillista yhteistyötä.  Vierimittaukset, kuten verensokeriseuranta, pika CRP mittaukset, pika 
INR seuranta toteutetaan yksilöllisesti lääkärin ohjeistuksen ja suunnitelman mukaan. Hoitajat 
vastaavat siitä, että sovitut kontrollit toteutuvat. Seuranta on dokumentoituna hoitohenkilöstön ja 
lääkärin nähtävissä LC-potilastietojärjestelmässä 
 
Asukkaiden terveyden edistäminen rakentuu asukkaan jäljellä olevat voimavarat huomioivalle sekä 
niitä tukevalle kuntouttavalle työotteelle, jota koko henkilökunnan kuuluu noudattaa.  Asukkaan 
voimavarojen mukainen elämän virikkeellisyys, sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa 
sekä säännöllinen vuorokausirytmi, ulkoilu sekä riittävä lepo ja yöuni ovat asukkaan terveyttä edistäviä 
ja ylläpitäviä elementtejä ja osa asukkaan psyykkistä hyvinvointia. Näitä tuetaan järjestämällä 
asukkaille monipuolista, mielekästä virkistystoimintaa päivittäin sekä rytmittämällä päivää myös 
ulkoilu- ja lepohetkillä. 
d) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 

Asukkaiden sairaanhoitoon ja terveydentilan seurantaan liittyvät terveystarkastukset, ohjelmoidut 
tutkimukset sekä kontrollitutkimukset ja -tarkastukset toteutetaan hoitavan lääkärin antaman 
ohjeistuksen mukaan. Hoitohenkilökunta seuraa ja dokumentoi säännöllisesti asukkaiden 
terveydentilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Dokumentointi ja raportointi toimivat osaltaan hoitavan 
lääkärin päätöksenteon ja määräysten perusteella. 
 
Asukkaiden terveyden edistäminen perustuu asukkaan jäljellä olevat voimavarat huomioivalle sekä 
niitä tukevalle kuntouttavalle työotteelle, jota koko henkilökunta noudattaa. Asukkaan monipuolisen 
ravitsemuksen turvaaminen monipuolisella ja tarvittaessa erityisruokavaliolla ja lisäravinnevalmisteilla 
sekä säännöllisesti toteutuvina ruokailuaikoina ovat osaltaan edistämässä asukkaiden terveyttä.  
 
Asukkaiden voimavarojen mukainen elämän virikkeellisyys, sosiaalinen kanssakäyminen muiden 
ihmisten kanssa sekä säännöllinen vuorokausirytmi, ulkoilu sekä riittävä lepo ja yöuni ovat vanhuksen 
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terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä asioita ja osa vanhuksen psyykkistä hyvinvointia. Näitä tuetaan 
järjestämällä asukkaille virkistystoimintaa sekä rytmittämällä päivää lepohetkillä.  
Asukkaat hoidetaan Luhtisen tehostetun palveluasumisen yksikössä pääsääntöisesti elämänsä 
loppuun asti, myös saattohoito toteutuu. Asukkaan ja omaisten kanssa keskustellaan elämän 
loppuvaiheen hoidonlinjauksiin liittyvistä asioista:  
 
- toiveet ja odotukset asukkaan elämän loppuvaiheen hoidosta 
- kuolintodistus, hautauslupa ym.asukkaan hautajaisiin liittyvät asiat 
-  omaiselle tarjotaan suruliputusmahdollisuus talossa joko kuolinpäivän tai ilmoitettuna vainajan 
siunauspäivänä 
- asukkaan huoneen luovuttamiseen liittyvät asiat 
- asukkaan omaisuuteen liittyvät asiat 

6.5 Lääkehoito 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

 
Luhtisen tehostetussa palveluasumisessa on laadittuna sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen 
lääkehoito- oppaan (2005:32) ohjeistuksen mukainen lääkehoitosuunnitelma.  Luhtisen 
yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma on laadittu  huomioiden lääkehoitotyöryhmän antamat 
ohjeistukset. Luhtisen tehostetun palveluasumisen lääkehoitosuunnitelmassa on kirjattuna 
lääkehoidon käytänteet Luhtisessa, työnjako, päävastuualueet ja velvollisuudet ammattiryhmittäin, 
lääkehoidon dokumentointi ja tiedonkulku, asukkaan lääkkeenjakoprosessi, asukkaan ja hänen 
omaisensa informoiminen ja neuvonta lääkehoidosta, asukkaan saaman lääkehoidon vaikuttavuuden 
arviointikäytänteet. Lääkehoitosuunnitelmassa on kuvattuna yksikössä käsiteltävien lääkkeiden 
tilaaminen, toimittaminen, säilytys ja vanhentuneiden lääkkeiden hävittäminen. 
Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan myös huumausaineiden käsittely yksikössä, riskilääkkeet sekä 
annettavat rokotukset. Lisäksi lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan lääkehoitoon liittyvien riskien 
tunnistaminen, niihin varautuminen sekä lääkehoidon vaaratapahtumassa toimiminen Luhtisen 
tehostetussa palveluasumisessa.  Lääkehoitosuunnitelmassa on kirjattuna myös Luhtisen 
hoitohenkilöstön lääkehoidon osaamisvaatimukset, osaamisen varmistaminen sekä eri 
henkilöstöryhmien lääkelupakäytänteet. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain ja aina tarpeen 
vaatiessa käytänteiden ja ohjeistusten muuttuessa. Kolme sairaanhoitajaa on nimetty 
lääkevastaaviksi, jotka vastaavat lääkehoitosuunnitelman sisällöstä  toteutumisesta ja päivittämisestä 
yhteistyössä palveluesimiehen kanssa. Jokainen työntekijä on velvollinen perehtymään Luhtisen 
lääkehoitosuunnitelmaan ja allekirjoituksellaan vahvistamaan tutustumisensa dokumentin sisältöön. 
Lääkehoitosuunnitelmaa käytetään myös perehdyttämisen työkaluna. 
 
Luhtisen palveluasumisen asukkaiden lääkehoidon toteutumista seurataan muun muassa 
lääkehoitoon liittyvien HaiPro- ilmoitusten käsittelyllä. HaiPro- ilmoitukset ja niiden aiheuttamien 
korjaavien toimenpiteiden edistymistä käsitellään säännöllisesti työyhteisön palavereissa.  
b)Miten yksikössä seurataan ja päivitetään henkilöstön lääkehoito-osaamista ml. lääkehoitoluvat? 

 

Hoitohenkilökunnalla ja laitoshuoltajilla, jotka antavat asukkaille lääkkeitä, tulee olla ajantasaiset 
lääkeluvat. Lääkeosaaminen varmistetaan sähköisesti tenttien ja näyttäen viiden vuoden välein. 
Luhtisen palveluasumisessa työskentelevällä hoitajalla tulee olla Jyväskylän kaupungin Ikääntyneiden 
palveluiden ohjeistuksen mukaisesti palveluista vastaavan apulaisylilääkärin allekirjoittama 
voimassaoleva lääkelupa. 
c) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

 
Vastuu asiakkaan lääkehoidon kokonaisuudesta on hoitavalla lääkärillä. Yksikön lääkehoidon 
vastuuhenkilö on palveluesimies, joka yhteistyössä yksikön sairaanhoitajien kanssa päivittää yksikön 
lääkehoitosuunnitelman ikääntyneiden palveluiden lääkehoitosuunnitelman ohjeistuksen ja 
vaatimusten mukaisesti. Lääkehoidon koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon 
ammattihenkilöt kantavat kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttamisesta. Jokainen lääkehoitoa 
toteuttava tai siihen osallistuva kantaa vastuun omasta toiminnastaan. Esimiehellä on valvontavastuu 
toiminnan toteuttamisesta ja hän vastaa oman yksikkönsä lääkehoidon prosessien toimivuudesta ja 
ajantasaisuudesta.  
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Työyksikön lääkehoitosuunnitelma perustuu aina ikääntyneiden palveluiden lääkehoitosuunnitelmaan, 
ja  THL:n Turvallinen lääkehoito-oppaaseen. Ikääntyneiden palveluissa kokoontuu säännöllisesti 
moniammatillinen työryhmä, joka tarkentaa lääkehoitoon liittyviä käytäntöjä. Luhtisen tehostetun 
palveluasumisen lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain ja aina toiminnan, olosuhteiden tai 
ohjeistusten muuttuessa.  
 
Työntekijöiden tulee perehtyä yksikkönsä lääkehoitosuunnitelman sisältöön ja sen edellyttämiin 
vaatimuksiin oman työnsä osalta.  Työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan 
poikkeamista toteutettavassa lääkehoidossa HaiPro-ilmoituksella ja lisäksi tuoda lääkehoidossa 
ilmenevät epäkohdat esimiehen tietoon.  
 
Hoitava lääkäri Päivi Manninen, ylilääkäri, geriatri Martti Aukee (4.11.2020 tilanne) 
Lääkevastaavat Sairaanhoitajat 
Lähi- perushoitajat. 
Palveluesimies 

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

Mitkä ovat toimintayksikön keskeiset yhteistyötahot? Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuu-
teen kuuluvien muun palveluverkoston kanssa toteutetaan? 
 

Luhtisen tehostetun palveluasumisen keskeiset yhteistyötahot:  
 
Yksikön vastuulääkäri, ylilääkäri ja apulaisylilääkäri 
Erikoissairaanhoidon eri yksiköt, Keski-Suomen keskussairaala 
Terveyskeskussairaalan vuodeosastot 
Perusterveydenhuollon ajanvarausvastaanotto ja päivystysvastaanotto (Palokan terveysasema) 
Perusterveydenhuollon erikoisvastaanotot  
Koisairaala, KOHTA- yksikkö 
OIVA- keskus 
Laboratorio, Fimlab 
Palokan avoapteekki 
Keski- Suomen keskussairaalan sairaala-apteekki 
Hammashoito, päivystys ja ajanvarausvastaanotto 
Apuvälinepalvelu 
Toimintaterapia 
Yksityinen fysioterapiapalvelujen tuottaja, fysioterapeutti 
Yksityinen jalkahoitopalvelujen tuottaja, jalkahoitaja 
Yksityinen kampaamopalvelujen tuottaja, parturikampaaja 
Kela 
Jyväskylän kaupungin kotipalvelu, lyhytaikaisihoidon yksikkö Akseli- ja Elina-koti 
SPR- vapaaehtoistoiminta 
Jyväskylän seurakunta 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitokset 
 

Yhteistyö ja tiedonkulku toteutuvat potilastietojärjestelmien LC- tietojärjestelmän kautta siinä määrin 
kuin sen on mahdollista ja tarpeellista. Kun se ei ole mahdollista, yhteydenotolla puhelimitse, sähkö-
postitse huomioiden tietosuojaohjeistus. Asiakkaiden hoidossa toteutetaan moniammatillista yhteis-
työtä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteistyötä ja tiedonkulkua seurataan tehostetussa palveluasu-
misessa asukkaan erilaisten palveluketjujen kautta ja pyritään lisäämään yhteistyökäytäntöjä. Tiedon-
kulun haasteista ja poikkeamista tehdään Haipro-ilmoituksia ja näitä seurataan ja analysoidaan.  
Asukkaat voivat ostaa hoitoaan täydentäviä yksityisiä palveluja. Yhteistyö- ja tiedonkulku palveluntar-
joajan kanssa hoidetaan tällöin tapauskohtaisesti asukkaan luvalla ja hänen kanssaan yhdessä so-
pien. 
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7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 
 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

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

 
Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viran-
omaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttä-
mällä mm. poistumisturvallisuusselvitys ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä 
pelastusviranomaisille. Tehostetussa palveluasumisessa järjestetään säännöllisesti palo-ja pelastus- 
ja ensiapukoulutusta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Kun hoitaja havaitsee paloturvalli-
suusriskin asunnosta, ensisijaisesti se pyritään poistamaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisen 
kanssa. Kodin turvallisuusriskit ja asukkaan toimintakyky onnettomuustilanteissa selvitetään asiakkuu-
den alkaessa. Kaikilla työntekijöillä on velvoite tuoda havaitsemansa asiakasturvallisuuteen liittyvät 
epäkohdat työyksikön esimiehen tietoisuuteen, jotta epäkohtiin voidaan puuttua viipymättä. 
 
Henkilökunta on velvoitettu ilmoittamaan edunvalvonnan tarpeesta olevasta henkilöstä lääkärille. Ilmoi-
tusvelvollisuus käydään läpi uuden työntekijän perehdytyksessä. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta 
osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa 
olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka 
on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään. Työntekijöiden tulee olla tietoisia järjestöjen neuvon-
tapalveluista. Jyväskylän ikääntyneiden palveluissa on sosiaalityöntekijää, joita voi tarvittaessa konsul-
toida. Työyksiköissä täytetään asiakasturvallisuuteen liittyen HaiPro-ilmoituksia, joiden pohjalta asia tu-
lee näkyväksi ja toimintaa kehitetään ja muutetaan asiakasturvallisemmaksi. Tarvittaessa sisäinen val-
vonta aloittaa tutkinnan asiakasturvallisuuteen liittyvissä vakavimmissa tapauksissa. 
 
Luhtisen tehostetun palveluasumisen yksikössä on laadittuna pelastussuunnitelma, joka sisältää mm. 
rakennuksen ja ympäristön yleiskuvauksen, rakenteellisen suojelun, normaaliolojen riskit, ulkoiset ris-
kit ja toimintaohjeet normaaliajan onnettomuuksissa kuten sähkö- ja vesikatkos. Pelastussuunnitelma 
päivitetään kerran vuodessa tai useammin tilanteen muuttuessa. Pelastussuunnitelma on turvallisuus-
kansiossa ja johon jokaisen työntekijän on tutustuttava. Valmiussuunnitelmassa on yleiset toimintape-
riaatteet, joiden mukaan toimitaan poikkeustilanteessa. Henkilökunnalle järjestetään paloturvallisuus-
koulutusta säännöllisesti. Koulutus on kaksiosainen; luentosaliosuus sekä käytännön harjoitukset. 
Näin varmistetaan jokaisen työntekijän mahdollisuus toimia oikein tulipalotilanteessa. Paloviranomai-
nen suorittaa tarkastuksen 3 vuoden välein. Käytössä on vartijapalvelut, Avarn Security oy. Palaverit 
n. 2 kertaa vuodessa kaupungin turvallisuusvastaavan kehittämispäällikkö Esa Aaltosen kanssa. 
 
Talosta löytyy automaattinen palohälytysjärjestelmä (osoitteellinen järjestelmä) ja automaattinen sam-
mutusjärjestelmä (sprinkler). Kunnossapidosta vastaa Lassila- ja Tikanojan huoltoyhtiö, joka testaa 
järjestelmän kerran kuukaudessa ja säännölliset palaverit. Alkusammutuskalusto tarkastetaan kerran 
vuodessa. Ryhmäkoteihin ja kerroksiin on asennettu seinille painonappihälyttimet, joilla voi ilmoittaa 
havaitusta tulipalosta. Luhtisen palveluasumisessa ei ole Virve- puhelinta.  

7.1 Henkilöstö 

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 
 

Ammattitaitoinen henkilökunta on käytettävissä vuorokauden ympäri. Luhtisen tehostetussa 
palveluasumisessa: Onnenmäki 8 asukasta, Luhtitupa 12 asukasta, 3 kerros 8 asukasta ja 4 kerros 8 
asukasta. Työvuorosuunnittelussa suunnitellaan aamuvuoroon 6 - 7 hoitaja lisäksi arkena 1 - 2 
sairaanhoitajaa lisänä, iltavuoroon 5 - 6 hoitajaa sekä yövuoroon 2 hoitajaa. Sairaanhoitaja 7h/vrk 
sekä pyritään suunnittelemaan sairaanhoitaja myös iltaan ma-pe. Yhteensä 25: palveluesimies 1, 
lähihoitajia 21, sairaanhoitojia 3. Vakinainen lähihoitaja lomien sijaistamiseen, jota ei lasketa 
mitoitukseen. Hoitajamitoitus 0,67.  
b) Mikä on yksikön tukipalveluja tuottavan henkilöstön määrä ja tehtävät? 
 

Laitoshuoltajia on kaksi. Lisänä 2.1.2020 alkaen 0,5 Sol:in pyykinpesijä ma-pe n. 4 h 
Tukipalvelumitoitus 0,06 sol pyykkinpesiän kanssa 0,07. Mukaan laskien Sol siivous ja kylän 
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kattauden henkilöstöä 0,1. Laitoshuoltajien esimies Tiina Huttunen. Aamuvuoroon pyritään 
suunnittelemaan 1 laitoshuoltaja/päivä, joissakin päivissä on laitoshuoltaja on myös illassa. 
 
Laitoshuoltajilla on ruokahuolto, pyykinpesua sekä ylläpito siivousta. Sol siistija siivoaa yleiset tilat 
sekä asukashuoneet. Sol pyykkäri pesee ma-pe asukaspyykkiä. Kylän kattaus huolehtii ateriat 
valmiiksi kärryihin ja lämpövauhuihin. 
c) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 
 

Äkillisiin korkeintaan viisi päivää kestäviin poissaoloihin hyödynnetään varahenkilöstöä. Pidemmät 
sijaisuudet esimies pyrkii hankkimaan yhteistyössä kaupungin henkilöstörekrytoinnin kanssa. 
Ikääntyneiden palveluissa on esimies, joka keskittyy rekrytointiin. Kaikkiin poissaoloihin pyritään 
hankkimaan sijainen. Tarvittaessa soitetaan omaa henkilökuntaa vapaapäivältä tai tehdään 
tuplavuoro. Vuosilomat pyritään laittamaan ketjuun ja yksiköissä on käytössä kiertävät lomalistat. 
Pitkien sairauslomien, perhevapaiden, palkattomien työvapaiden, vuosilomien ym. sekä 
arkipyhävapaiden sijaistus rekrytoinnin tai omien pitkäaikaisten sijaisten turvin. 
d) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
 

Tehostetussa palveluasumisessa on käytössään varahenkilöstö. Varahenkilöstö varmistavat henkilös-
tön riittävyyden äkillisten poissaolojen osalta. Palvelupäällikkö ja organisaation valvontatiimi seuraavat 
asiakkuuksia.  
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
 

Jyväskylän kaupungilla on oma rekrytointiyksikkö, joka vastaa rekrytoinnin suunnittelusta ja kehittämi-
sestä yhdessä ikääntyneiden palveluiden johtajan, päälliköiden ja lähiesimiesten kanssa.  Henkilöstön 
rekrytointi perustuu lainsäädäntöön ja kaupungin ohjeisiin. Työvoiman muutostarpeet suunnitellaan 
seuraavan vuoden talousarvioesityksessä.  
 
Tehostetussa palveluasumisessa on määritelty kelpoisuusvaatimukset ammattihenkilöille ja ne ilmoite-
taan aina työpaikkailmoituksessa. Työntekijöiden soveltuvuus ja luotettavuus työtehtäviin arvioidaan 
rekrytointitilanteessa. Tehostetussa palveluasumisessa korostetaan henkilön kykyä tiimityöskentelyyn, 
yksintyöskentelyyn, kykyyn kohdata erilaisia asiakkaita ja vuorovaikutustaitoihin sekä joustavuuteen.  
Opiskelijoiden toimimisesta sijaisina ja palkkaamisesta on omat ohjeensa.  
 
Rekrytointi suunnitellaan aina yhteistyössä rekrytoivan esimiehen ja yksikön lähiesimiehen kanssa. 
Yksikön henkilöstön nykyinen erityisosaaminen ja puuttuva erityisosaaminen otetaan huomioon rekry-
tointilanteessa. Rekrytoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutustaitoihin ja teknologiaosaa-
miseen hoitajien perusosaamisen lisäksi. Jokainen rekrytointi on yksilöllinen tilanne. Rekrytoinnissa 
pyritään arvioimaan kykyä tiimityöhön, yksintyöskentelyyn ja asiakkaiden tilanteen kokonaishahmotta-
miseen.   
 
Esimies täyttää sijaisuuden ad 6 vko. Palvelupäälliköltä pyydetään lupa yli 6 vko- alle 3 kk. Täytettäviin 
toimiin ja yli 3 kk mittaisiin sijaisuuksiin haetaan täyttölupa. Toimet täytetään voimassa olevien ohjei-
den mukaisesti.  
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltu-
vuus 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. Työntekijöiden tu-
lee ottaa vaaditut rokotukset ja vakituisen työsuhteen alkaessa toimittaa terveydentilatodistus. 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
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?  
 

Kesäsijaisille Jyväskylän kaupunki järjestää erikseen yhteisiä perehdytystilaisuuksia. Hoitotyössä vaki-
tuiset tai pitkäaikaiset työntekijät perehdyttävät uuden työntekijän yksikön arjen käytäntöihin. Uudelle 

https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2006/17/sosiaalihuollon-henkiloston-taydennyskoulutus-lainsaadanto-ja-suositukset
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työntekijälle pyritään järjestämään 1 – 3 päivän mittainen perehdytysjakso, jolloin hän on toisen työn-
tekijän mukana, muuta yleensä lasketaan mukaan vahvuuteen. Opiskelijoille nimetään ohjaavat työn-
tekijät, joka vastaa työssä oppimisen sujumisesta. Opiskelijoiden näytöt ottavat vastaan näytön vas-
taanottokoulutuksen käynyt hoitaja. Opiskelijat allekirjoittavat salassapitovelvollisuus – lomakkeen ja 
lukevat tietosuojaan liittyvän ohjeistuksen. Uusilla työntekijöillä tämä hoituu työsopimuksen allekirjoi-
tuksella. Perehdytyskoulutukset on videoitu ja niitä voi katsoa tietokoneilta.  
 
Esimies antaa kaikille uusille työntekijöille alkuperehdyksen. Luhtisessa on perehdytysohjelma erik-
seen sekä lyhyt - että pitkäaikaisille sijaisille ja apuna perehdyttämisen check- lista. Perehdytyksessä 
käytetään apuna perehdytyskansiota, turvallisuuskansiota ja omavalvontasuunnitelmaa sekä lääkehoi-
tosuunnitelmaa ja pelastussuunnitelmaa ja kaupungin perehdytysosiota. Uudelle työntekijälle mieti-
tään etukäteen oma perehdyttäjä, jolta uusi työntekijä voi tarvittaessa kysyä neuvoa ja saada ohjeis-
tusta. 
b) Onko toimintayksikössä laadittuna koulutussuunnitelma ja miten sen toteutuminen varmistetaan?  
  

Koulutustarve käydään yhdessä läpi työyhteisön, tiimin tai esimiehen ja työntekijän välisessä osaamis-
keskustelussa. Jyväskylän kaupungin henkilöstöyksikkö järjestää keskitetysti koulutuksia koko Jyväs-
kylän kaupungin henkilöstölle. Johtoryhmissä tehdään yhteisiä kehittämissuunnitelmia koulutuksista ja 
henkilöstön hyvinvointiin liittyvistä asioista yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen ja työsuojelun kanssa. 

 
Jyväskylän kaupunki järjestää työntekijöilleen täydennyskoulutusta, johon on mahdollisuus osallistua 
jokaisen oman tarpeensa mukaisesti työaikana. Koulutuksista menee koko henkilöstölle keskitetysti 
tietoa ja ilmoittautumislinkit. Henkilöstöä kannustetaan jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja ylläpi-
toon ja henkilöstöllä on mahdollisuus myös omaehtoiseen opiskeluun. Täydennyskoulutuksesta ja 
osaamistarpeesta keskustellaan lähiesimiehen kanssa ennen koulutukseen ilmoittautumista. Ikäänty-
neiden asumispalveluilla on vuosittainen koulutussuunnitelma. Koulutukseen on varattu budjettiin ra-
haa ja koulutuksen toteutumista seurataan henkilöittäin. Ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutusta järjes-
tetään säännöllisesti koko henkilöstölle. 
 
Paloturvallisuuskoulutusta on järjestetty vuonna 2020. Ensiapukoulutus jatkuvana, 3 vuoden välein 
päivitys. Ensiapukouluttajakoulutus EA- vastaaville. Hoitohenkilökunta suorittaa viiden vuoden välein 
LOP/LOVE- lääkehoitokoulutuksen ja laitoshuoltajat mini- LOP:n. Potilasturvallisuusverkko-koulutuk-
sen ja Arjen tietosuoja- koulutuksen kaikki suorittavat. Hoitajien koulutuksissa tehtyjä opinnäytetöitä 
hyödynnetään toiminnassa. Laiteajokortti suoritukset ovat käynnistyneet 2019 - 2020. Esimies raportoi 
3x vuodessa koulutusten toteutumisen johdolle. 

7.2 Toimitilat 

Tilojen käytön periaatteet 
 

Luhtisen palvelukeskus on valmistunut vuonna 2005. Tehostetun palveluasumisen käytössä on 36 
vuokra-asuntoa. Tehostetussa palveluasumisessa toimii yksi tiimi. Tehostetun palveluasumisen hoita-
jien työ tapahtuu asiakkaiden kodeissa ja yhteisissä tiloissa. Ryhmäkodeissa: Onnenmäki (8) ja 
Luhtitupa (12) on asukkailla omat huoneet, joissa wc-ja peseytymistilat invavarustuksella kerros 2. 
Huoneiden koko on n. 23 neliötä. Asukkaat kalustavat itse huoneensa. Sähköiset hoivasängyt tulevat 
talon puolesta. Hoitotoimenpiteet tehdään omissa huoneissa ja kunkin asukkaan omassa pesutilassa. 
Hoitotarvikkeet ovat pääsääntöisesti asukkaan omakustanteisia. Apuvälineet ovat henkilökohtaisia ja 
säilytetään asukkaiden huoneissa. Tehostetussa palveluasumisessa on lisäksi kerrosasuntoja 16 kpl. 
Nämä ovat kaksioita. Kaksiot sijaitsevat kahdessa kerroksessa kerros 3 ja 4. Molemmissa kerroksissa 
on  8 asuntoa,  jotka ovat suuruudeltaan noin 40 neliötä. Asunnoissa on yhdistetty olohuone -keittiö ja 
makuuhuone sekä erilliset wc-pesutilat invavarustuksella. Asukkaat kalustavat itse asuntonsa, paitsi 
hoivasängyt ja patja (pelastuslakana, jos patja ei ole pelastuspatja) tulevat talon puolesta. Jos asukas 
on poissa asunnosta, voidaan huonetta vuokrata edelleen toiselle asukkaalle. Asiasta sovitaan aina 
asukkaan/omaisen kanssa ja siitä tehdään sopimus.  
 
Ryhmäkodeissa on ruokailutilat sekä päiväsali/oleskelutila asukkaille. Kerroksissa asuvat asukkaat 
käyvät ruokailemassa talon ruokasalissa oman vointinsa mukaan tai heille viedään ruoka kotiin 
lämpövaunulla. Kummassakin kerroksessa on seurustelunurkkaus asukkaiden käytössä. Tilat on 
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suunniteltu esteettömiksi ja helppokulkuisiksi. Liikkuminen onnistuu myös liikuntarajoitteiselta tai 
pyörätuolissa olevalla asukkaalta. Yhteisten tilojen huonekalut on valittu asukkaille sopiviksi. 
Sisustustekstiileillä on lisätty kodinomaisuutta. Ryhmäkotien ovet ovat lukittuna. Kulku 3. ja 4. 
kerrokseen on mahdollista portaiden lisäksi tilavalla hissillä, jossa automaattiovet helpottavat kulkua 
esim. pyörätuolilla tai rollaattorilla. Yhteinen sauna + pesuhuone sijaitsee 2. kerroksessa. Kerros 1 on 
yhteiskäytössä ruokasali ja sisäpiha. Ryhmäkodeilla on parvekkeet. Yhteiset toimitilat mahdollistavat 
aktiivisen sosiaalisen yhdessä elämisen tehostetussa palveluasumisessa. Yhteisiä hetkiä ovat mm. 
ruokailu, erilaiset aktiviteetit, ulkoilu, TV:n katselu, seurustelu, omaisten vierailut ja juhlat. Ulkotiloja 
hyödynnetään kesäisin. Pihassa on istutuksia.   

 
Asiakkaiden yhteisöllisyys toteutuu eri tapahtumahetkissä ryhmäkodeissa, kerroksessa ja talon 
ruokasalissa. Ruokasalissa toteutuvat talon isommat yhteiset tapahtumat, joissa voi olla mukana myös 
päiväkodin lapsia ja päiväkeskuksen sekä Passelin asiakkaita. Talon asukkaat voivat osallistua 
sovitusti myös päiväkeskuksessa järjestettäviin esityksiin ja tapahtumiin. Ryhmäkodeissa ja 
kerroksessa järjestetään omia virkistyshetkiä. 
Miten yksikön siivous, pyykki- ja jätehuolto on järjestetty? 
 

Talon siivous on ulkoistettu. Siivouksen hoitaa Sol maantantaista perjantaihin klo 6-14 välisenä 
aikana, yleiset tilat siivotaan päivittäin ma-pe. Sol siivoaa oman viikko-ohjelman ja palvelukuvauksen 
mukaisesti. Myös talon omille laitoshuoltajille kuuluu tiettyjä siivoustehtäviä. 
  
Asukkaiden henkilökohtainen pyykki pestään talon omalla pesukoneella laitoshuoltajien/hoitajien/sol 
pyykkärin toimesta, liinavaatteet ja pyyheliinat lähetetään pestäväksi Sakupelle, yksityiseen pesulaan. 
Pyykkihuollon toimittaja on Sakupe. Vaatteiden täytyy kestää laitospesua. Sol pesee asukas pyykkiä 
ma-pe n. 4h. Henkilökunnan suojavaatteet 1.1.2020 alkaen vuokrataan Sakupelta ja pestään Sakupen 
pesulassa. Jätehuollon hoitaa Lassila & Tikanoja – Sihvari.  

7.3 Teknologiset ratkaisut 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen 
varmistetaan? 
 

Talossa on käytössä 9Solutions hoitajakutsu-/turvajärjestelmä. Asukkaalla on ranneke, josta hän 
painaa hälytyksen apua tarvitessaan. Hoitajat vastaavat kutsuun omalla puhelimellaan ja menevät 
paikalle mahdollisimman nopeasti. Hälytyksiä voi tulla useita samaan aikaan: tällöin hoitajien pitää 
priorisoida käynnit ja kertoa asukkaalle, että apua on kohta tulossa. Rannekkeiden avulla asukkaat 
saavat hälytettyä apua, joilla pystytään seuraamaan asukkaan liikkumista ja poistumista. Henkilökunta 
saa hälytettyä omalla painikkeella lisäapukutsun muulle henkilökunnalle tai hätäapukutsun vartijalle. 

 
Tallentava valvontakamera on osassa ulkotiloja ja  lääkehuoneessa. Turvallisuusvastaavat seuraavat 
ja testaavat laitteiden toimivuutta. Asukkaiden vialliset turvahälyttimet vaihdetaan nopeasti toimiviin 
vian tullessa tai pattereiden heikentyessä. Tavittaessa mietitään turvallisuutta lisäävien laitteiden 
käyttöä. Tuloaulassa on tallentavan videovalvontajärjestelmän rekisteriseloste.  

 
Ryhmäkotien ovissa sekä joissakin muissa ovissa on sähköiset lukitusjärjestelmät (ns. älykkäästi 
avautuvat ovet). Asukas voi liikkua tiloissa vapaasti. Järjestelmä perustuu reaaliaikaiseen 
paikannukseen – näin ollen apu hätätilanteissa on turvattu sijainnista riippumatta. Asukkaalla oleva 
ranneke lähettää henkilökunnalle tiedon puhelimeen sekä käytävänäyttöön, jos he poistuvat 
ryhmäkodista. Talossa on 1 siirrettävää liiketunnistinta. 

 
Järjestelmäongelmissa apu ja korjaus etänä ovat saatavilla ympäri vuorokauden. Kutsujärjestelmä 
koulutusta saamme uusien päivityksien tullessa ohjelmaan sekä pyydettäessä. Jos talossa ilmenee 
turvallisuutta heikentäviä tekijöitä niihin puututaan välittömästi ja pyritään korjaamaan, jos mahdollista. 
Ulko-ovi on kulunvalvonta ovi. Aina lukossa. Kaikilla asukkailla on käytössä hälytinjärjestelmä, joka 
hälyttää asukkaan poistuessa talon ulko-ovista. Palohälyttimet ovat ja toimivat. Uusia työntekijöitä 
perehdytetään laitteiden käyttöön. 
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9Solutions- järjestelmässä on automaattinen laitteiston toimintakunnon seuranta. Hoitajilla on tiedossa 
numerot ja sähköpostiosoitteet, mistä voi pyytää apua 24/h. Hälytykset jäävät järjestelmän lokitietoihin. 
Anvia Securi seuraa järjestelmän vikailmoituksia, kuten patteri ilmoituksia, ja saapuvat omatoimisesti 
paikalle. Toimivuutta testataan säänöllisesti ja vikailmoitus tehdään välittömästi tarvittaessa. 
Hälytysjärjestelmä on koko talossa uusittu v. 2015 kesällä. Kulunvalvonta otettu käyttöön 9/2019. 
 
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 
 

Palvelukeskuksen turvallisuusvastaava on lähihoitaja Joni Nevalainen. Työsuojeluasiamies on 
lähihoitaja Suvi Alen. Em. tavoittaa tiimien puhelimista: 040 5713027, 040 5830736. 
Palveluesimies Tarja Ruuhilehto 014 2663846. 

7.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauk-
sen ja huollon asianmukainen toteutuminen?  
 
Kuvaus lääkintälaiterekisteristä 
 

Kaupungilla on laiteturvallisuussuunnitelma. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön otetaan vuoden 
2020 aikana sähköinen lääkintälaiterekisteri, johon kirjataan kaikki yksiköissä olevat terveydenhuollon 
laitteet ja tarvikkeet. Luhtisen tehostetun palveluasumisen uudet laitteet, sähkösängyt, asukasnosturit 
on viety järjestelmään. Luhtisen loput laitteet tilastoidaan järjestelmään vähitellen. Lääkintälaiterekiste-
rin avulla hallitaan mm. terveydenhuollon laitteiden tarkastusten ja määräaikaishuoltojen toteutuminen 
sekä vastaanotetaan huoltopyynnöt. Kaikki laitteille tehtävät korjauspyynnöt, tarkastukset ja huollot do-
kumentoidaan sähköiseen laiterekisteriin. Uudet hankittavat laitteet perustetaan vastaanottotarkastuk-
sen jälkeen lääkintälaiterekisteriin. Sähköinen lääkintälaiterekisteri tulee olemaan kaikkien työntekijöi-
den käytettävissä ja kaikissa yksiköissä on nimetyt laitevastaavat, jotka saavat ohjeistuksen lääkintälai-
terekisterin käyttöön ja pystyvät opastamaan muuta henkilöstöä lääkintälaiterekisterin käytössä, esimer-
kiksi huoltopyynnön tekemisessä. Laitevastaava kouluttaa, perehdyttää, ohjaa ja neuvoo henkilöstöä 
laitteiden käytössä, ja on vastuuhenkilö laitekoulutusten järjestämisen suhteen. Laitevastaava toimii yk-
sikkönsä (yksiköiden) laiteyhdyshenkilönä lääkintätekniikkaan, laite-edustajiin ja muihin lääkinnällisiin 
laitteisiin liittyviin yhteistyötahoihin. Laitevastaavat huolehtivat yksikkönsä lääkinnällisistä laitteista yh-
teistyössä lääkintätekniikan kanssa. Kuitenkin jokainen laitteita käyttävä työntekijä on vastuussa laittei-
den toimintakuntoisuuden varmistamisesta ennen niiden käyttöä. Toivotaan, että järjestelmän koulutuk-
set käynnistyvät vuonna 2021 ja etenevät kuvatulla tavalla. 
 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset? 
Miten ilmoitusten mukaiset puutteet korjataan? 
 

Jokaisesta lääkintälaitteeseen tai apuvälineeseen liittyvästä vaaratilanteesta tehdään HaiPro-potilas-/ 
asiakasturvallisuusilmoitus silloin, kun kyseessä läheltä piti tilanne tai tapahtui potilaalle/ asiakkaalle. 
Valviran ilmoitus tehdään aina, kun tilanne on johtanut tai olisi voinut johtaa potilaan, käyttäjän tai 
muun henkilön terveyden vaarantumiseen. Laitteisiin, tarvikkeisiin ja lääkintälaitteisiin liittyvien tietojär-
jestelmien vaaratilanteet käsitellään Valviralle ilmoitetun vastuuhenkilön kanssa ja tarvittava ilmoitus 
tehdään asiantuntijapäätösten perusteella. Esimies huolehtii vaaratilanneilmoitukset.    
 
Jokainen hoitaja on työvuorossaan velvollinen huolehtimaan laitteiden toimivuudesta ja siisteydestä. 
Jokainen hoitaja on velvollinen ilmoittamaan laitteista vastaavalle taholle, jos laitteessa on vikaa. Te-
hostetussa palveluasumisessa on mahdollisuus hyödyntää fysioterapeuttia apuvälinekartoitukseen asi-
akkaille. Apuvälineiden huolto tapahtuu keskitetysti Kyllön/Palokan apuvälinepalvelussa. Mikäli asiakas 
on itse hankkinut omia apuvälineitä, hän tai omainen huolehtii niistä. Hoitajat kuitenkin seuraavat ja 
ohjaavat apuvälineiden käyttöä sekä varmistaa näiden käyttökunnon. Jos asiakas tai omainen havaitsee 
käyttämässään apuvälineessä vikaa, on hyvä ilmoittaa siitä hoitajille joka voi tarvittaessa pyytää lait-
teelle huollon. Asukas itse vastaa itse esim. kuulolaitteiden, silmälasien ja hammasproteesien 
hankinnasta ja huollosta. 
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Käytössä olevat mittarit huolletaan ja kalibroidaan säännöllisesti sekä tarvittaessa. Uusien laitteiden 
hankinnasta vastaa teknologiakoordinaattori. Yksiköihin on nimetty laiteturvallisuus –vastaavat ja yksi-
kön käytössä olevista laitteista ja niiden huollosta pidetään rekisteriä. Henkilöstö perehdytetään kaikkien 
tarvittavien laitteiden käyttöön ja tämä dokumentoidaan työntekijän laiteajokorttiin.  
 
Luhtisen terveydenhuollon laitteita: Happisaturaatiomittaeita, digitaalisia ja manualisia RR-mittareita, 
korvakuumemittareita, korvalamppu, verensokerimittareita, verisuoniskanneri, INR-mittari, pika-Crp-
mittari, erilaisia injekioneuloja ja verilansetteja, injektioruiskuja, korvahuuhteluvälineistö, 
särmäisjätteen keräysastioita, veri- ja eritenäytteenottovälineistöä, virtsakaterointivälineistö, 
haavahoitovälinesitöä, ompeleenpoistovälineistö, pieninstrumentteja, kuten saksia ja atuloita,  
verkkoon kytkettävä, siirrettävä ylähengitysteiden imulaite, lääkärin lähetteellä asukaskohtainen 
happirikastin. Hydrauliset hoivasängyt, geriatriset tuolit, pyörätuolit, nostolaitteet, suihkutuolit, 
pesulavetti sekä motoroituja painehaavapatjoja on myös asukkailla käytössä. 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Palveluesimies Tarja Ruuhilehto p. 014 – 26 63846 
Laitevastaavat: Joni Nevalainen ja Janne Kekkonen 

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5)  
Asiakas- ja potilasasiakirjojen käsittelyä ohjataan lainsäädännössä: Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (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 lainsää-
däntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

 
Tehostetussa palveluasumisessa pyritään avoimuuteen. Hoitajat kirjaavat sähköiseen Lifecare- järjes-
telmään. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkas-
tuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei 
anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kir-
jallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 
Asiakastiedot kirjataan sähköiseen asiakas/potilastietojärjestelmään rakenteisen kirjaamisen kriteerein 
(Lifecare - KHTOTS). Henkilöstö on perehdytetty sähköisen kirjaamisen kriteereihin sekä asiakastieto-
jen käsittelyyn ja salassapidon ja vaitiolovelvollisuuden noudattamisen säännöksiin sekä tietosuojaan. 
Tietosuoja-asioista henkilöstö on käynyt sähköisen kurssin ja suorittanut siihen liittyvän tentin. Kirjaami-
sesta on henkilöstön käytössä kirjallinen ohjeistus. Kirjaamisohje päivitetään organisaatiotasolla vuosit-
tain ja tämä käydään läpi yksiköissä. Yksiköissä toimii nimettyinä kirjaamisvastaavat. 
 
Uusi työntekijä allekirjoittaa työsopimuksen, jolla sitoutuu salassapitoon. Asiakastietoja kirjataan vain 
Lifecare – järjestelmään. Asiakastietoja hoitajat voivat tarkastella omilla käyttäjätunnuksillaan ja sala-
sanoillaan. Potilastietojärjestelmä on Life Care, johon siirryttiin kesäkuussa v. 2020. Jokainen Lifecare- 
ohjelman oikeudet omaava työntekijä sitoutuu kirjallisesti noudattamaan niitä koskevia salassapito-
ohjeistuksia. Henkilöstö tietää, että kaupungilla on systeeminen seuranta tietosuojan osalta. Asiakas-
tiedoissa käyneitä seurataan säännöllisesti pistokokeilla. 
 
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 perehdytyk-
sestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Jyväskylän kaupungin Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka ohjaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää toi-
mintaa sekä yhdistää sen kiinteäksi osaksi kokonaisturvallisuutta ja siihen kuuluvia muita turvallisuuden 
osa-alueita. Esimies varmistaa uuden työntekijän kanssa, että hän on lukenut tietosuojaohjeen. Esimies 
muistuttaa henkilöstöä tietosuojaohjeiden lukemisesta säännöllisesti. Tietosuojavastaava järjestää ai-
heeseen liittyvää koulutusta säännöllisesti ja esimies kannustaa osallistumaan koulutukseen. 

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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Koko henkilöstö on velvoitettu suorittamaan Arjen Tietosuoja -tentin ja Potilasturvallisuutta taidolla – 
verkkokoulutuksen. Tietosuojaohjeet Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluille löytyy intrasta. 
 
Henkilöstö perehdytetään tietosuoja-asioihin normaalin perehdytyksen yhteydessä ja ohjattaessa 
henkilöstöä käyttämään asiakastietojärjestelmää. Kaikki Lifecare- ohjelmaa käyttävät työntekijät 
suorittavat verkkokoulutuksena tietosuojakoulutuksen. Koulutuksesta saatu todistus lähetetään 
tietosuojavastaavalle. Esimies hakee käyttäjätunnukset työntekijälle  Lifecare- ohjelman 
pääkäyttäjältä. Kirjaamisvastaavat ja kaupungin Lifecare-vastaat kouluttavat tarvittaessa. 
Tietosuojaseoste on kaikkien luettavissa yksiköiden ilmoitustauluilla tai kaupungin verkkosivuilla. 
Asiakasta ja omaisia informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä puhelimitse ja, jos 
asiakas tai omainen haluaa Lifecare – järjestelmään kirjattuja tietoja, neuvotaan häntä täyttämään 
asianosaisen rekisteritietojen tarkastuspyyntö tai tietopyyntölomake, jotka löytyvät kaupungin 
verkkosivuilta: 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstruc-
ture/58424_Rekisteritietojen_tarkastuspyynto.pdf  
 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstruc-
ture/84697_asianosaisen_tietopyynto.pdf 
c) Missä yksikkönne tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä?  

 Kerros 2:n eteisen ilmoitustaululla. 
b) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Liina Kuusela, p. 014 2662487 sähköposti: liina.kuusela@jyvaskyla.fi 
 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
Mitkä kehittämistarpeet on tunnistettu toimintayksikössä sekä miten ja millä aikataululla niitä ryhdytään toteutta-
maan? 
 

Toiminta- ja kehittämissuunnitelmassa 2020 sekä kulttuuri- ja virkistystoiminnansuunnitelmassa 2020 
nostettu vuodelle 2020 kehitettäviä asioita. 

- Asiakasturvallisuuden kehittäminen: Laiteturvallisuus näytöt -  
- Epäkohtiin puututaan mahdollisimman pian ja ne pyritään korjaamaan.  
- Pelastussuunnitelman päivitys 2020 ja siihen liittyvät palo- ja pelastuskoulutukset, 

turvallisuuskävellyt 
- Siirrytään Life Care –sähköisen potilastietojärjestelmän kirjaamiseen, Rai:n ja hoito- ja palvelu-

suunnitelman tekemisen kehittäminen – Rain hyödyntäminen. 
 
Vuodelle 2021  

- Rai:n ja hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisen kehittäminen – Rain hyödyntäminen- hoito- ja 
palvelusuunnitelmien käsittely tiimipalavereissa. 

- Asiakasturvallisuuden kehittäminen: Luhtisen puuttuvien laitteiden vieminen 
lääkintälaiterekisteriin. 

- Yksikön riskikartoitus: Havaittuihin riskeihin ja epäkohtiin puututaan välittömästi ja ne pyritään 
korjaamaan.  

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN (5) 
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.  

 
Jokaisella työntekijällä on velvollisuus toteuttaa päivittäin omavalvontasuunnitelmassa käsiteltyjä 
asioita. Esimies valvoo, että omavalvontasuunnitelmassa mainitut asiat toteutuvat. 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja käydään läpi henkilökunnan kanssa.  
 
Omavalvontasuunnitelma on viimeksi päivitetty. 
edellinen 23.10.2018, 3/2019, 11.2.2020, 26.11.2020 
 
Paikka ja päiväys 

Palokka 26.11.2020 

Allekirjoitus 
 
Palveluesimies Tarja Ruuhilehto 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/58424_Rekisteritietojen_tarkastuspyynto.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/58424_Rekisteritietojen_tarkastuspyynto.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/84697_asianosaisen_tietopyynto.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/84697_asianosaisen_tietopyynto.pdf
mailto:liina.kuusela@jyvaskyla.fi
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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 (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 

Tästä on tulossa uusi versio mahdollisesti jo elo- syyskuussa 2020 

 

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/handle/10024/161862 
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