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1 YKSIKÖN TIEDOT (4.1.1) 
 

 

 

Toimintayksikkö 

 

Nimi: Sampoharjun ryhmäkoti 

 

 

 

 

Kaupunki ja kaupunginosa:  

 

Jyväskylä 

 

 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

 

Ikääntyneiden asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen. Asukaspaikkoja 33 

 

Toimintayksikön katuosoite 

 

Vesmannintie 7  

 

Postinumero 

 

40800 

 

Postitoimipaikka 

 

Vaajakoski 

 

Toimintayksikön vastaava esimies 

 

Anneli Puskala 

 

Puhelin 

 

014-2663862, 050-5978948 

 

Sähköposti 

 

anneli.puskala@jyvaskyla.fi 

 

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

 

Ruokahuolto Kylän-Kattaus 

Pesulapalvelut Sakupe 

Siivous Sol 

Kuljetuspalvelut Posti 

Kiinteistönhuolto Sulun kiinteistönhuolto 

Laboratoriopalvelut Fimlab 

Apteekki Vaajakosken Apteekki ja Keski-Suomen keskussairaalan sairaala-apteekki 

Hoitotarvikkeet Onemed ja Kyllön keskusvarasto 

Jätehuolto Sihvari 

 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

 

Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakas-

turvallisuusvaatimuksia? 

 

Asia mainittu kohdassa 6.6 
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2. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 

Omavalvontasuunnitelmasta vastaa palveluesimies Anneli Puskala, sairaanhoitaja Anna-Kaisa Ojala ja 

suunnitelma laaditaan henkilökunnan yhteistyönä.  

 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

 

Anneli Puskala, Anna-Kaisa Ojala ja koko henkilökunta 

 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

 

Anneli Puskala anneli.puskala@jyvaskyla.fi puh: 014 266 3862, 050-5978948 ja Anna-Kaisa Ojala 

anna-kaisa.ojala@jyvaskyla.fi puh: 014 2667389, 040-5180979 

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuu-

teen liittyviä muutoksia. Vähintään kuitenkin kerran vuodessa. 

 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

 

Palveluesimies tai hänen varahenkilönsä huolehtii päivityksestä. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

 

Omavalvontasuunnitelma on ryhmäkodin virallisella ilmoitustaululla. Omaisten on mahdollista saada 

tutustua omavalvontasuunnitelmaan ja silloin heille annetaan luettavaksi tulostettava versio omavalvon-

tasuunnitelmasta. Suunnitelma on henkilökunnan perehdytyskansiossa. Omavalvontasuunnitelma löytyy 

myös Jyväskylän kaupungin nettisivuilta sähköisessä muodossa. 

 

 

 

 

 

 

 3 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

 

 

Toiminta-ajatus 

 

 

Sampoharjun ryhmäkodin toimintaa ohjaa asiakaskeskeisyys, tutkittu tieto ja valtakunnalliset suosituk-

set. Toimintaa ohjaa Jyväskylän ikääntyneiden asumispalveluiden toiminta-ajatus. 

Asiakas saa korkealaatuista hoitoa ja hoivaa ammattitaitoiselta henkilökunnalta. Yhdessä tekeminen ja 

osallistuminen on osa arkeamme. Toimintaa johdetaan kustannustehokkaasti tiedolla ja taidolla.  

 

mailto:anneli.puskala@jyvaskyla.fi
mailto:anna-kaisa.ojala@jyvaskyla.fi
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Tavoitteena on tukea asukkaan elämänlaatua, omatoimisuutta, osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä 

silloin, kun hän tarvitsee ympärivuorokautisia asumispalveluja, hoitoa tai ohjausta, mutta ei tarvitse sai-

raalahoitoa, eikä pysty asumaan itsenäisesti omassa kodissa. Tarjoamme asukkaillemme yksilöllistä, elä-

män historian huomioivaa ja toimintakyvyn mukaista kokonaisvaltaista hoitoa; olemme asukkaitamme 

varten. 

 

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

 

Hoitotyön lupaus: 

Asukkaat saavat yksilöllisesti tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tukea ja hoitoa sekä tuki-

palveluita ympärivuorokautisesti. Asukkailla on oikeus ja mahdollisuus osallistua oman elämänsä suun-

nitteluun ja päätöksentekoon. 

 

 

Strategiset tavoitteet: 

• Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen 

• Omahoitajuuden vahvistaminen 

• Asiakkaiden hyvä kohtelu 

• Asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 

• Virkistystoiminnan kehittäminen 

• Henkilöstön osaamisen vahvistaminen 

 

Lähtökohtana on toimintakykyä ylläpitävä ja kuntouttava hoitotyö. Jalattomuus ei kuulu vanhuuteen. 

Yhteisissä tiloissa asukkailla on mahdollisuus viettää aikaa toisten asukkaiden seurassa ja osallistua yh-

teisiin ruokailuhetkiin. Asukkaille annetaan myös aikaa lepäämiselle, rentoutumiselle, rauhoittumiselle 

ja omaa rauhaa tarvittaessa. Ryhmäkodin yhteisissä tiloissa järjestetään virikkeellistä toimintaa esim. 

liikunta-, musiikki-, taide- ja keskusteluryhmä, sekä ulkoillaan sään salliessa. Eri vuodenajat ja juhlapy-

hät huomioidaan sisustamisessa ja tapahtumien järjestämisessä.  

Henkilökunta kohtaa jokaisen asukkaan yksilöllisesti, tarjoten tukea ja hoivaa jokaisen omien tarpeiden 

mukaisesti.  

Henkilökunnan omasta jaksamisesta huolehditaan työvuorosuunnittelulla, mahdollistamalla osa-aikai-

suudet, lomien ajankohdan järjestämisellä mahdollisuuksien mukaan toiveiden pohjalta.  

Korona-aika tuo rajoitteita järjestää mitään yhteistä tyhy-toimintaa.  

 

Arvot: 

• Ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 

• Itsemääräämisoikeus 

• Asiakaslähtöisyys 

• Toimintakyvyn ylläpitäminen 

• Yksilöllisyys  

• Kodinomaisuus 

• Turvallisuus 

• Ammattitaitoisuus 

Jokainen asukas, asiakas ja työntekijä kohdataan yksilöllisesti, ystävällisesti ja kunnioittavasti. Hyvin-

vointia tuetaan monipuolisesti, myös ympäristö tukee asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia. Toi-

mintatapoina korostuu yhteisöllisyys, osallistuminen/osallistaminen, avoimuus ja toiminnallisuus. Osaa-

mista ja ammattitaitoa kehitetään jatkuvasti. Jokainen vastaa asukkaiden turvallisuudesta ja hoitotyön 

laadusta sekä työviihtyvyydestä. 
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 4 RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

 

Lääkehoitoon liittyvät riskit: 

• virheet lääkkeenjaossa, jaettu väärä lääke dosettiin, jaettu väärä vahvuus lääkettä 

• tiedon puute, esim. muuttunut lääke tai annostelu 

• virhe lääkelistalla tai puutteet kirjaamisessa 

• virheet lääkkeiden säilytyksessä 

• virheet lääkkeen antamisessa, annettu väärälle asukkaalle, väärä antamistapa 

• virheet lääkkeiden tilaamisessa 

• työtapaturmariski, esim. neulanpistotapaturma 

• asiakkaasta johtuvat syyt, esim. ei suostu ottamaan tai sylkee pois 

 

 

 

Asukkaista johtuvat riskit 

• tapaturmariskit asukkailla 

• asukkaiden kaatumiset, kompastumiset, putoamiset 

• agressiiviset asukkaat, esim. toisten asukkainen lyöminen 

 

Asumiseen liittyvät riskit 

 

Tiloihin liittyvät riskit: 

• tapaturmariskit esim. apuvälineille ei ole säilytystilaa 

• ovien lukkojen toimimattomuus 

• puhelimien toimimattomuus 

 

Laitteisiin liittyvät riskit: 

• Sähkölaitteet: tulipalon vaara, sähköiskun vaara, sähkökatkot 

• Pesukoneet: vesivahingon riski, tulipalon riski 

• Keittiön koneet: vesivahingon riski, tulipalon riski, palovamman riski, sähkökatko esim. kylmä-

laitteet – ruokien pilaantuminen 

 

 Lääkintälaitteet 

• sähkökatkot: esim. nosturit, sähkösängyt 

• turvarannekkeiden toimimattomuus 

• tutkimusvälineet 

 

Tietokoneet 

• toimimattomuus, ei päästä kirjaamaan tai ei nähdä kirjauksia 

• tietosuojariski 

 

 

 

Henkilöstöön liittyvät 

• henkilöstön aiheuttamat riskit: laiminlyönnit asukkaiden hoidossa, hoitovirheet, osaamisen puut-

teet, päihdeongelmat, lääkevirheet, kiire 
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Henkilöstölle aiheutuvat riskit: 

• vuorotyö 

• sairaana työvuorossa 

• tapaturmat esim. pistotapaturma, liukastumiset, väärät nostot, kaatumiset 

• asukkaiden agressiivinen käyttäytyminen 

• kiire 

• ilmapiiriongelmat 

• omaisten käyttäytyminen 

• ulkopuoliset riskit 

• jaksaminen ylipäätään 

 

 

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

 

Noudatetaan kaupungin yhteisiä ohjeita riskien hallinnassa: 

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma 

Laiteturvallisuussuunnitelma 

Tietosuojaohjeisto sosiaalipalveluissa 

Sisäinen valvonta, seuranta ja raportointi kolmannesvuosittain ylemmälle johdolle. 

Riskien arviointi -kysely joka toinen vuosi. 

Turvallisuuskävelyt  

Laiteajokorttiin liittyvät näytöt 

Hätäensiapukoulutukset kolmen vuoden välein. 

Alkusammutuskoulutukset kahden vuoden välein. 

Lääkehoidon lupakäytännöt Lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. 

HaiPro -ilmoitukset lääkityspoikkeamien ja asukastapaturmien osalta. 

Uhkatilanne ja läheltä piti -ilmoitukset sekä työtapaturmailmoitukset henkilökunnan osalta. 

 

 

Riskien tunnistaminen 

 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

 

Jokaisella työntekijällä on vastuu ja velvollisuus ilmoittaa epäkohdista esimiehelle. 

 

Haipro: Hoitaja kirjaa asiakkaille tapahtuneet läheltä piti -tilanteet ja haittatapahtumat Haipro-järjestel-

mään. Haiproon kuuluvat laiteturvallisuus, hoidon turvallisuus ja lääkehoidon turvallisuus. 

 

Huoli-ilmoitukset: Kun työtekijällä herää huoli asukkaan tai omaisen turvallisuudesta tai kaltoinkohte-

lusta hän ottaa yhteyttä esimieheen. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan vanhuksen läheisen tai hoivatyönte-

kijän tekemää tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntynen hyvinvoinnin. 

 

Väkivalta- ja uhkatilanteet: Ilmoittamiseen ja ilmoitusten käsittelyyn on ohjeet Jyväskylän kaupungin 

Intrassa. Työntekijä informoi palveluesimiestä ja täyttää ilmoituksen Intrassa ja lähettää ohjeen mukaan 

eteenpäin. Työsuojeluorganisaatio raportoi palvelujohtajille ja palvelupäälliköille kuukausittain toi-

mialan vaara- ja uhkatilanneilmoitukset.  

 

Työtapaturma: Työntekijä ja palveluesimies täyttävät yhdessä ohjeen mukaan tapaturmailmoituksen.  
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Riskien käsitteleminen 

 

Vakavat tilanteet käsitellään viipymättä yksikössä henkilöstön ja asianosaisten kanssa, ketään ei syyllis-

tetä. Haittatapahtumat dokumentoidaan asian mukaan esim. asukasasiakirjoihin tai niitä varten olemassa 

ohjelmiin, esim. HaiPro. 

Tapahtumia käydään läpi myös viikkopalaverissa.  

Esimies tekee kolmannesvuosiraportin yhteydessä yhteenvedon tapahtumista. 

Haipro-ilmoitukset käydään kaksi kertaa vuodessa läpi keskitetysti johtoryhmässä. 

 

Korjaavat toimenpiteet 

 

Haiprot käydään läpi tiimikokouksissa ja keskustellaan, miten toimintaa voidaan muuttaa Haiproissa il-

menneiden virheiden välttämiseksi.  

 

 

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

haittatapahtumiin? 

 

Jokaisella työntekijällä on ilmoitus- ja kirjaamisvelvollisuus. Tilanteet käsitellään viipymättä.  

Lääkepoikkeamien käsittelyssä noudatetaan asiasta annettua erillistä ohjetta.  

Haittatapahtumasta kerrotaan avoimesti asukkaalle ja omaiselle, samalla kerrotaan mitä seurauksia ta-

pahtumasta mahdollisesti on ja miten asia hoidetaan. Tarvittaessa pidetään yhteistyöpalaveri. Jos aihetta, 

neuvotaan tekemään ilmoitus sosiaaliasiamiehelle. Omaisia ohjataan tarvittaessa korvausten hakemiseen. 

Avoin ja kehittämismyönteinen ilmapiiri läheltä piti -tilanteiden käsittelyssä. 

Palvelupäällikkö ja palveluesimiehet seuraavat haittatapahtuma-ilmoituksia järjestelmästä ja seuraavat 

korjaavien toimenpiteiden vaikutusta. 

 

 

Muutoksista tiedottaminen 

 

Keskustellaan avoimesti ja kehittämismyönteisesti henkilökunnan kanssa osastokokouksessa. Varmiste-

taan esimerkiksi kirjallisella informaatiolla ja sähköpostilla, että kaikki tietävät. Otetaan herkästi yhteyttä 

yhteistyötahoihin. Omaisiin otetaan yhteyttä viipymättä heidän täällä käydessään tai puhelimitse.      

 

Valmiussuunnitelma 

 

Ikääntyneiden asumispalveluiden valmiussuunnitelma liitteenä. 

 

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

 

 

Jokaisella työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus, jos havaitsee epäkohtia asukkaisiin kohdistuen tai hen-

kilökuntaan kohdistuen. Epäkohdan havainnut ja ilmoituksen tehneeseen työntekijään ei saa kohdistaa 

kielteisiä vastatoimia. Työntekijä voi epäkohdista tehdä ilmoituksen joko suoraan yksikön esimiehelle, 

ylemmälle johdolle tai valvontaan (sisäinen valvonta tai Avi). 
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 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

5.1 Palvelutarpeen arviointi 

 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

 

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 ikään-

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

 

Palvelutarpeen arviointi tehdään Oiva-keskuksessa. Arvioinnissa hyödynnetään RAI-järjestelmän mitta-

reita (ADL: fyysinen avun tarve päivittäisissä toiminnoissa, CPS: kognitiivinen ja psyykkinen toiminta-

kyky, DRS: psyykkiset oireet, MAPLE: palveluntarve). 

SAS-työryhmä (selvitä-arvioi-sijoita) valitsee uudet asukkaat vapautuville paikoille. 

Tulotilanteessa asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä asukkaan ja omaisen 

kanssa, päivitys 6 kuukauden välein + tarvittaessa. Pidetään perhepalaveri asukkaan ja omaisten kanssa. 

 

Asukkaan toimintakyvyn lisäksi palvelujen myöntämiseen vaikuttaa asukkaan kokonaistilanne ja sosi-

aalinen verkosto. Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan asukkaan ja omaisten näkemykset.  

Asukkaalla / omaisella on mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen. 

Asukas / omainen voi osallistua RAI-arvioinnin ja Hoito- ja palvelusuunnitelman tekemiseen. 

 

 

 

5.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntou-

tusta koskevaan suunnitelmaan (Hopasu). Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan 

elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on 

asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua asiakas/palvelusuunnitelmaa ja jolla viestitään palvelun 

järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 

 

 

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

suunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen? 

 

Omahoitajat tekevät RAI-arvioinnin ja Hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä asukkaan ja omaisten 

kanssa 5 viikon kuluessa asukkaan saapumisesta. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään 6 kk:n vä-

lein ja voinnin oleellisesti muuttuessa. 
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Hoito- ja palvelusuunnitelma perustuu asukkaan tarpeisiin, toiveisiin ja voimavaralähtöisyyteen, suun-

nitelma tehdään RAI-toimintakykymittarin pohjalta. Hoidon toteutumista ja arviointia kirjataan Jyväs-

kylän kaupungin ohjeen mukaan tarvittaessa päivittäin, kuitenkin vähintään viikottain. 

 

 

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

sesti? 

 

 

Tiimipalavereissa käydään uuden asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelman sisältö lävitse. Kun asukkai-

den hoito- ja palvelusuunnitelmaan tulee oleellisia muutoksia, niistä tiedotetaan raporteilla. 

Tiimipalavereissa omahoitaja käy lävitse oman asukkaan sairaudet, lääkitykset ja muut hoitoon liittyvät 

erityistoimet.  

 

 

Miten usein hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan? 

 

Puolen vuoden välein ja tarvittaessa, mikäli tulee oleellisia muutoksia.  

 

 

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? 

 

Asukkailla mahdollisuus omaan vuorokausirytmiin tietyin rajoituksin (esim. ruokailuajat rajoittavat jkv). 

Asukas saa kalustaa oman huoneensa omien mieltymysten mukaisesti (talon puolesta on sänky, yöpöytä, 

verhot, kattovalaisin ja liinavaatteet). Asukas saa valita vaatteet, mitä haluaa laittaa päälleen. Tuetaan 

osallistumista yhteisiin tapahtumiin, virikehetkiin, mutta annetaan mahdollisuus olla myös omassa rau-

hassaan.  

Omaiset saavat tavata asukasta koronarajoitusten puitteissa. Omaisiin pidetään yhteyttä myös puheli-

mella ja videopuhelimen avulla. 

 

 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 

 

Rajoittamistoimenpiteitä tarkastellaan asukaskohtaisesti. Rajoitteiden tarvetta arvioidaan henkilöstön 

kesken palavereissa ja keskustellaan asiasta tarvittaessa omaisen kanssa. Lääkäri tekee päätöksen rajoit-

teiden käytöstä yhdessä hoitohenkilöstön kanssa. Lääkäri kirjaa päätöksen aina asukkaan asiakastietoi-

hin. Päätös on voimassa määräaikaisesti. 

Rajoitteita käytetään perustellusti ainoastaan asukkaan tai muiden ihmisten terveyden tai turvallisuuden 

ylläpitämiseksi. 

Ulko-ovien lukitus on tarpeen muistisairaiden asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. 

Rajoitteiden ja pakotteiden käyttöä pyritään vähentämään henkilöstön osaamista kehittämällä, ennakoi-

malla ja toimintatapoja yksilöllisesti arvioimalla sekä luomalla turvallinen ympäristö. 
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Asukkaan lääkitystä arvioidaan säännöllisesti ja asukkaan toimintakykyä ei rajoiteta lääkitsemällä lii-

kaa. Ennen rajoitteiden käyttöön ottoa pohditaan mahdollisten lääkemuutosten vaikutusta. 

Liikkumisturvallisuutta ylläpidetään kuntouttavalla työotteella ja luomalla turvallinen ja viihtyisä ym-

päristö, sekä hyödyntämällä apuvälineitä.  

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

 

Asiakkaalla on oikeus saada hyvää hoitoa ja yksilöllistä, tasa-arvoista kohtelua. Kaikenlainen asiak-

kaan epäasiallinen tai loukkaava kohtelu on ehdottomasti kielletty. Asiakkaan kokema epäasiallinen 

kohtelu tulee aina käsitellä.  

Työntekijät ovat sitoutuneet työskentelemään talon toimintaperiaatteiden mukaan. 

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus puuttua välittömästi ja ilmoittaa viipymättä esimiehelle, jos 

huomaa epäasiallista kohtelua. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. 

Asukkaan kohdatessa epäasiallista kohtelua, tilanteen vaatimalla tavalla otetaan yhteyttä omaiseen ja 

selvitetään tilanne mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. 

Asukkaalla ja omaisella on mahdollisuus ottaa yhteyttä potilasasiamieheen. 

Henkilöstön tehtävänä on huolehtia, että asiakas ei tule kohdelluksi epäasiallisesti toisen asukkaan 

taholta ja ryhdyttävä heti tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli epäasiallisen kohtelun uhka on olemassa. 

Haitta- ja vaaratilanteet kirjataan Haiproon sekä käsitellään osastokokouksissa. Käytössä on toiminta-

ohje epäasiallisen käyttäytymisen varalle. Tämä ohje kerrotaan uusille hoitajille perehdytyksessä. 

 

 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu. (Hyvän koh-

telun suunnitelma)  

 

Asukkaiden ja omaisten kanssa keskustellaan tapahtuneesta avoimesti, tarvittaessa useita kertoja. 

Omaisille kerrotaan, miten epäkohtaan puututaan.  

Asukkailla ja omaisilla on mahdollisuus tehdä valitus huonosta kohtelusta virallisten kanavien kautta. 

 

Miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? 

 

Kaltoinkohtelusta on Jyväskylän kaupungin Ikääntyneiden palveluiden yhteiset ohjeet. 

Ohjeet liitteenä. 

 

5.2.4 Asiakkaan osallisuus 

 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

 

Asiakkaiden kanssa pidetään ns kuukausikokouksessa, missä heiltä pyydetään ehdotuksia ja parannuksia 

esim viriketoimintaan ja ruokaan liittyvissä asioissa. Omaisilta pyydetään myös palautetta, joko suoraan 

hoitajille tai kirjallisesti tehtävällä kyselyllä. 

 

Miten asiakkaat osallistuvat toimintayksikön toiminnan sisällön suunnitteluun? 

 

Asukaskokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa, missä asukkailta kysytään toiveita ja kehittämis-

kohteita.  
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Palautteen kerääminen 

 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen? Miten asiakaspalautetta kerätään? 

 

Jyväskylän kaupungin sivuilla on sähköinen palautelomake. 

Säännölliset asiakas-, omaiskyselyt ja henkilöstökyselyt. Asukkaat ja omaiset voivat myös antaa suullista 

palautetta suoraan hoitajille tai esimiehelle, 

potilasasiamiehelle, sisäiselle valvonnalle tai Aluehallintovirastolle. 

 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 

Asiakaspalautteen perusteella selvitetään, miten asiaan voidaan puuttua ja toimintaa kehittää.  

 

 

5.2.5 Asiakkaan oikeusturva 

 

 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

 

Palveluesimies Anneli Puskala puh: 050-5978948 

Palvelupäällikkö Eeva-Liisa Tammi, Keljonkadun palvelukeskus, Keljonkatu 26, 40600 Jyväskylä. p. 

014 266 3825. 

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus: Potilasasiamies Ilkka Puhakka 

Potilaan/omaisen vaaratilanneilmoitus: Potilasturvallisuuskoordinaattori Merja Hokkanen 

 

 

 

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

 

Eija Hiekka (Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus) 

Matarankatu 4 

40100 JYVÄSKYLÄ 

Puhelinaika ma - to klo 9-11 

p. 044 265 1080 

eija.hiekka@koske.fi 

 

- neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

- avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä. 

- tiedottaa asiakkaan oikeuksista. 

- toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

- seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa. 

 

 

c) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään 

ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

 

mailto:eija.hiekka@koske.fi
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Palveluesimiehelle tulleet muistutukset käsitellään yksikössä ja organisaatiossa mahdollisimman pian 

ja pyritään korjaamaan asiat/epäkohdat. Myös kirjalliset ilmoitukset tulevat palveluesimiehelle vasti-

neen kirjoittamista varten; myös silloin muistutukset käsitellään pian ja asiat pyritään korjaamaan. Pal-

veluesimies pitää kirjaa muistutuksista. 

 

d) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

 

1-14 vuorokautta 

 

 

6 PALVELUN SISÄLTÖ (4.3) 

 

6.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

a) Miten asiakkaan fyysistä hyvinvointia edistetään asiakaskeskeisesti?   

 

Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osalli-

suuden edistäminen 

Asiakaslähtöinen työote. Huomioidaan asukkaat yksiöinä, otetaan huomioon asukkaan omat mahdolli-

suuden osallistua toimintaa, toiveet, omat päiväkausirytmit mahdollisuuksien mukaan. 

Hoidetaan kuntouttavalla työotteella. Tuetaan asukkaan omatoimisuutta. Asukkaiden omat huoneet on 

sisustettu asiakkaan omilla kalusteilla ja asukkaat käyttävät omia vaatteitaan. 

Tuetaan yhteisöllisyyttä esim. ruokailuhetket ovat yhteiset. Huomioidaan juhlat ja eri vuodenajat. Pyri-

tään erottamaan pyhäpäivät arjesta.  

Järjestetään lähes joka päivä asukkaille viriketoimintaa. Ulkopuolisia esiintyjiä käy yksikössä. Korona 

aikaan ulkopuolisen vierailut eivät ole mahdollisia. Ulkoillaan mahdollisimman paljon. Jokainen halu-

kas pääsee ulos. Asukaskokouksia järjestetään kerran kuukaudessa. 

Toiminta perustuu asukaslähtöisyyteen, kuten tapojen/tottumusten, itsemääräämisoikeuden ja voimava-

rojen kunnioittamiseen. Asukkaita kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Asukkaille pyri-

tään luomaan viihtyisä ja turvallinen sekä kodinomainen tila. Luottamuksen luominen asukkaan ja hoi-

tohenkilökunnan välillä on tärkeää.  

 

Kuntouttava hoitotyö: Toteutetaan hoitotyötä voimavaralähtöisesti. Ylläpidetään asukkaan toimintaky-

kyä ohjaamalla/opastamalla omatoimisuuteen siltä osin kuin se on mahdollista, asukkaan voimavarat 

huomioiden. 

 

Sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa toteutetaan yhteisöllisyydellä mm. viriketuokiot, yhteiset 

ruokailuhetket, juhlahetket, omaistenillat, joihin asukkaat omaiset ja henkilökunta yhdessä osallistuvat 
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6.2 Ravitsemus 

 

 

Kylän-Kattauksen Kukkumäen ruokapalvelukeskuksessa valmistetaan asukkaiden ruuat. Ruoka toimi-

tetaan kylmänä joka päivä ryhmäkotiin. Laitoshuoltajat hoitavat asukkaiden ruokailuun liittyvät ruo-

kien tarjoilun, lämmityksen, tiskauksen yms. Ruoka tilataan Mysli-ohjelman kautta ja sen hoitavat lai-

toshuoltajat. Laitoshuoltajat voivat myös osallistua asukkaiden syöttämiseen ruokasalissa. Ruokailu-

rytmi on aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala ja tarvittaessa yöpala. Erityisruokavaliot ja 

asukkaiden allergiat huomioidaan. Tarvittaessa asukkaat saavat runsasenergistä ruokaa. Asukkaiden 

paino seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa huomioidaan ruokavaliossa. MNA testit tehdään asukkaille 

kerran vuodessa.  Asukkaat ruokailevat pääsääntöisesti yhteisessä ruokasalissa, mutta joillekin viedään 

ruuat asukkaan huoneeseen. 

Asukkaiden dieetit ja mieltymykset otetaan huomioon. Riittävästä asukkaan nesteytyksestä huolehtii 

hoitohenkilökunta.  

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 tehdään 

linjauksia ravitsemushoidon kehittämiseksi ja seurataan alan uutta ohjeistusta. 

 

Omavalvonta: Keittiössä omavalvontakansio (ruokien lämpötilojen tarkkailu, ohjeistus erityistilan-

teissa) 

 

Itsemääräämisoikeus: Syömisestä kieltäytyminen sallitaan. Ruokaa ei pakoteta syömään tai pakolla 

syötetä. 
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6.3 Hygieniakäytännöt 

 

 

Asukkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehditaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asukkaat nos-

tetaan ja avustetaan WC:n ja vaippoja käytetään tarvittaessa, mutta silloin asukkaan voinnin salliessa 

asukas käytetään WC:ssä.  

Asukkaiden puhtaudesta huolehditaan päivittäin. Kaikki asukkaat pääsevät saunaan joka viikko jos ha-

luavat sinne mennä. Asukkaat suihkutetaan joka viikko ja aina tarvittaessa. Asukkaiden vaatteiden siis-

teys kuuluu myös hoitajille. Asukaspyykki pestään ryhmäkodissa. Hoitajat huolehtivat asukkaiden suun 

hygieniasta ja tarvittaessa käytetään suunhoidon asiantuntijoita.  

Ryhmäkodin yleiset tilat siivotaan joka arkipäivä ja asukashuoneet kaksi kertaa viikossa. Parveketila 

siivotaan kesäaikaan toukokuu-syyskuu kerran viikossa. Asukkaan vaihtuessa tehdään asukashuonee-

seen vaihtosiivous. Siivouksesta on laadittu erillinen siivousohjelma. Siivous on ostopalvelua ja sen tuot-

taa tällä hetkellä SOL. Hoitajat huolehtivat asukashuoneen järjestyksestä ja muusta yleisestä tilojen jär-

jestyksestä ja tarvittaessa esim. lattioiden pyyhkimisestä, jos on kaatunut jotain lattialle. Viikonloppuisin 

ruokasalin lattioiden pyyhkimen kuuluu laitoshuoltajille. 

Jätehuolto on ulkoistettu. Talossa on jätekuilu, josta laitetaan menemään ryhmäkodin jätepussit. Bioros-

kat viedään ulkona olevaan bioastiaan, joka on koko talon käytössä. Pahvijätteille on oma astia ja isom-

mat määrät kerätään rullakkovarastossa olevaan rullakkoon. Tietosuojajätteille on ryhmäkodilla oma as-

tia, joka on tällä hetkellä alakerran varastossa. Paperijäte kerätään rullakkovarastossa olevaan talon yh-

teiseen astiaan.  

Ryhmäkotiin on nimetty hygieniavastaava. 

Hygienia-asioissa voidaan myös konsultoida kaupungin hygieniahoitajaa. 

 

Henkilökunnalla tulee olla hygieniapassi. Jokainen on vastuussa omasta hygieniastaan liikkuessaan asi-

akkaan luota toiselle. Henkilökunta käyttää käsidesiä ja tarvittaessa myös suojakäsineitä ja/tai muita 

suojautumisen välineitä.  

 

Kaupungin hygieniahoitaja ylläpitää hygieniaohjeita jotka löytyvät sähköisesti, sekä kouluttaa ja kon-

sultoi yksiköissä. Yksikössä on nimetty hygieniavastaava, joka käy koulutuksissa ja tuo tietoa muulle 

henkilökunnalle. 

 

Tiedotetaan epidemiasta omaisille ja vierailijoille yksikön ilmoitustauluilla ja ulko-ovilla.  

 

Korona epäilyllä tai koronaa sairastavan asukkaan hoitoon on erillinen ohjeistus  

 

6.4 Terveyden- ja sairaanhoito 

 

 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja 

kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

 

Kiireettömästä sairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat/lähihoitajat. Hoitaja toimii lääkärin ohjeiden 

mukaan. Lääkärin määräykset ovat kaikkien hoitotyöntekijöiden nähtävissä potilastietojärjestelmässä. 

Sairaanhoitaja huolehtii sovitut laboratoriokokeet, päivittää lääkelistat ym. ja on tukena erilaisissa sai-

raanhoidollisissa toimenpiteissä, esim. haavahoidot. Sairaanhoitaja ohjeistaa hoitajia asiakkaan yksilöl-

lisen hoidon tarpeen/seurannan mukaan. 
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Ryhmäkodin sairaanhoidosta vastaa vanhuspalveluiden nimetty omalääkäri, joka käy paikalla kerran 

viikossa. Muina päivinä voidaan tarvittaessa olla puhelimella tai Lifecare viesteillä yhteydessä omaan 

lääkäriin tai johonkin muuhun vanhuspalveluiden lääkäriin. Ilta- ja viikonloppuna yhteys päivystyk-

seen. 

Sairaanhoitajat ja muu hoitohenkilökunta toteuttaa lääkärin määräämää lääkehoitoa asukkaiden hoidossa. 

Sairaanhoitajat tuovat lääkärin kierron jälkeen tiedot asukkaiden hoidosta tai hoitoon liittyvistä muutok-

sista raportilla muun hoitohenkilökunnan tietoon. Sairaanhoitajat myös tulostavat asukkaiden hoitoon 

liittyvät muutokset, mitä on kirjattu asukkaan Lifecare hoitohenkilökunnan luettavaksi. 

 

Jyväskylän kaupungin Kohta-yksikköä konsultoidaan tarvittaessa ja he käyvät myös paikan päällä tarvit-

taessa.  

Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa konsultoidaan virka-aikana ikääntyneiden palvelualueen lääkäreitä 

tai päivystysajalla päivystävää lääkäriä. Tarvittaessa kutsutaan ambulanssi. 

 

 

Henkilökunnalla on tarkat, kirjalliset ohjeet kuolemantapausten varalta. 

 

Käytössä ikääntyneiden asumispalveluiden yhteiset saattohoito-ohjeet. 

 

 

b) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa koskevien ohjeiden noudattaminen? 

 

Hoitohenkilökunta huolehtii päivittäin asukkaiden suun hoidosta. 1-2 vuoden välein Jyväskylän kau-

pungin suunterveydestä on käynyt hoitaja tarkastamassa asukkaiden suun terveyden. Tarvittaessa asuk-

kaan omainen tai hoitajat varaavat asukkaalle ajan suunterveyteen.  

 

 

c) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

 

Asukkaille pyritään luomaan yhteisölliset ja kodinomainen hoitoympäristö, missä toteutetaan yksilöl-

listä hoitoa. Asukkaan omat voimavarat huomioidaan hoidossa. Hoitotyötä tehdään moniammatillisesti. 

Asukkaiden vointia seurataan päivittäin ja muutokset kirjataan sekä viestitetään sairaanhoitajille.  

Asukkaan oleelliset terveydentilan muutokset tiedotetaan omaisille. Rai-arviointia tehtäessä seurataan 

asukkaan vointia viikon ajan ja kirjataan vointi ja voinnissa tapahtuvat muutokset ylös Rai-arviointia 

varten. Asukkaan vointia seurataan myös erilaisilla mittauksilla mm. verenpaine-, paino-, verensokeri-

mittauksilla, Rai-arvioinneille, MMSE testillä sekä otettavilla verikokeilla. 

Asukkaiden terveyden edistäminen rakentuu asukkaan jäljellä olevat voimavarat huomioivalle sekä 

niitä tukevalle kuntouttavalle työotteelle, jota koko henkilökunta noudattaa hoito- ja palvelusuunnitel-

man mukaisesti. 

Asukkaan voimavarojen mukainen elämän virikkeellisyys, sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmis-

ten kanssa sekä säännöllinen vuorokausirytmi, ulkoilu sekä riittävä lepo ja yöuni ovat asukkaan ter-

veyttä edistäviä ja ylläpitäviä elementtejä ja osa asukkaan psyykkistä hyvinvointia. Näitä tuetaan järjes-

tämällä asukkaille viriketoimintaa sekä rytmittämällä päivää lepohetkillä. 

Erillisiä terveystarkastuksia ja seulontatutkimuksia asukkaille ei pääsääntöisesti ole. Tarvittavien tar-

kastusten, kontrollien ja terveydentilaan liittyvien tutkimusten osalta yksikössä tehdään moniammatil-

lista yhteistyötä. Lääkäri tekee asukkaille kirjalliset hoidon rajaukset Lifecareen.  

 

e) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

 

Yksikön lääkärinä toimii geriatri Päivi Manninen 
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Lääkäri käy yksikössä kerran viikossa ja lisäksi lääkäriä voidaan konsultoida puhelimitse sekä potilas-

tietojärjestelmän kautta. Hoitajat arvioivat asukkaan terveydentilaa ja tuovat asioita lääkärinkierrolle. 

Päivittäisestä terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa sairaanhoitajat ja lähihoitajat. 

 

6.5 Lääkehoito 

 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

 

Yksikössä on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito- oppaan mukainen lääke-

hoitosuunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain ja aina tarpeen vaatiessa. Sairaanhoitaja on ni-

metty lääkevastaaviksi, joka huolehtii päivityksestä. Lääkevastaava vastaa suunnitelman sisällöstä yh-

teistyössä muiden sairaanhoitajien sekä palveluesimiehen kanssa. Lääkevastaava seuraa lääkehoito-

suunnitelman toteutumista yhteistyössä palveluesimiehen kanssa. Yksikön lääkehoitosuunnitelman hy-

väksyy Ikääntyneiden asumispalveluiden apulaisylilääkäri Anne Paananen. 

 

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

 

Lääkeluvat tulee uusia viiden (5) vuoden välein. 

 

c) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

 

Vastuu asiakkaan lääkehoidon kokonaisuudesta on hoitavalla lääkärillä. 

Lääkehoidon koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt kantavat kokonaisvas-

tuun lääkehoidon toteuttamisesta. Jokainen lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva kantaa vastuun 

omasta toiminnastaan. Esimiehellä on valvontavastuu toiminnan toteuttamisesta ja hän vastaa oman yk-

sikkönsä lääkehoidon prosessien toimivuudesta ja ajantasaisuudesta. Hoitohenkilökunnalla ja laitos-

huoltajilla, jotka antavat asukkaille lääkkeitä, tulee olla ajantasaiset lääkeluvat. Lääkehoidon vastaa-

vana toimii sh Anna-Kaisa Ojala. 

 

6.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

 

Mitkä ovat toimintayksikön keskeiset yhteistyötahot? Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palve-

lukokonaisuuteen kuuluvien muun palveluverkoston kanssa toteutetaan? 

 

Yhteistyö ja tiedonkulku toteutuvat potilastietojärjestelmien kautta siinä määrin kuin sen on mahdol-

lista ja tarpeellista. Tarvittaessa asioidaan puhelimitse tai henkilökohtaamisten tapaamisten muodossa 

 

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

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

Sulun kiinteistönhuolto (kiinteistöhuolto) – Kiinteistönhoitaja päivittäin tavoitettavissa ja tarpeisiin vas-

tataan heti. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäil-

man mittaukset, yhteistoiminta kiinteistöhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa jne.) 

Sihvari Oy (jätehuolto) – yhteys kiinteistönhoitajan kautta 

Alihankkijoiden laatua valvotaan jatkuvasti, sopimusten sisältöjä tarkastellaan toimittajien kanssa tarvit-

taessa mm. hintamuutosten yhteydessä. TPA Anderson tekee puhtauden laatumittauksia säännöllisesti. 

Vaajakosken apteekki 

Laboratoriopalvelut Fimlab 

Hoitotarvikkeet Onemed ja Kyllön keskusvarasto 

Kuljetuspalvelut Total (ksks:n lääkekuljetus) 
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Anvia Securi oy 9Solutions hoitajakutsu-/turvajärjestelmän huolto 

Avarn Security Oy, vartijapalvelu 

 

 

 

 

 

 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

7.1 Henkilöstö 

 

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

 

Palveluesimies, 3 sairaanhoitajan toimea, 20 lähihoitajan toimea, joista 2 toimea on vuosiloman sijaisia 

(vakituisia). 

 

Ammattitaitoinen henkilökunta on käytettävissä vuorokauden ympäri. 

 

b) Mikä on yksikön tukipalveluja tuottavan henkilöstön määrä ja tehtävät? 

 

Keittiössä on 3 laitoshuoltajaa, jotka hoitavat ryhmäkodin ruokahuollon. Hoitohenkilökunta huolehtii 

muista tukipalvelutehtävistä, kuten asukaspyykin pesemisestä.  

 

d) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

 

Äkillisiin korkeintaan viisi päivää kestäviin poissaoloihin hyödynnetään varahenkilöstöä. Pidemmät 

sijaisuudet esimies pyrkii hankkimaan yhteistyössä kaupungin henkilöstörekrytoinnin kanssa. Kaikkiin 

poissaoloihin pyritään hankkimaan sijainen.  

 

e) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

 

Työvuorosuunnittelulla, mitoituksen tarkastelulla, varahenkilöstöllä pyritään tai palkkaamalla lyhytai-

kaisia sijaisia varmistetaan henkilöstön riittävyys äkillisten poissaolojen osalta.  

Pyritään aina saamaan sijainen poissaoloihin, mutta se ei aina ole mahdollista. Vuosilomat laitetaan 

”pötköön” ja niissä on 2 vakituista vuosiloman tekijää. Mikäli sijaista tai varahenkilöä ei saada paik-

kaamaan lyhyitä poissaoloja, joutuu henkilökunta tekemään tuplavuoroja tai joudutaan pyytämään 

työntekijä vapaalta töihin.  

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 

 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

 

Rekrytoinnista on kaupungin ohjeet. Sijaisrekrytointia hoidetaan joko rekrytoinnin kautta tai suoraan. 

Vakituisista toimista tai pitkistä sijaisuuksista tehdään täyttöluvat. Lyhyihin sijaisuuksiin saadaan ottaa 

sijainen ilman täyttölupaa. Täyttöluvassa määritellään, laitetaanko paikka ulkoiseen vai sisäiseen ha-

kuun. Vakituisissa toimissa käytetään aina koeaikaa.  
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b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työs-

kentelevien soveltuvuus 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. Työntekijöiltä 

vaaditaan ennen työn aloittamista voimassa rokotustodistus 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

 

 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä niin, että oma-

valvonta toteutuu?  

 

Esimies ja vakituiset tai pitkäaikaiset työntekijät perehdyttävät uuden työntekijän kaupungin sekä yksi-

kön arjen käytäntöihin. Perehdytyksen apuna käytetään sähköistä perehdytysohjelmaa. Yksikössä on 

perehdytyskansio, mihin on koottu yksikön käytännöt ja yleiset ohjeet. 

 

b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai nii-

den uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat 

toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso riskinhallinta). 

 

Jokaisella työntekijällä on vastuu ja velvollisuus ilmoittaa epäkohdista esimiehelle. 

 

Haipro: Hoitaja kirjaa asiakkaille tapahtuneet läheltä piti -tilanteet ja haittatapahtumat Haipro-järjestel-

mään. Haiproon kuuluvat laiteturvallisuus, hoidon turvallisuus ja lääkehoidon turvallisuus. 

 

Huoli-ilmoitukset: Kun työtekijällä herää huoli asukkaan tai omaisen turvallisuudesta tai kaltoinkohte-

lusta hän ottaa yhteyttä esimieheen. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan vanhuksen läheisen tai hoivatyönte-

kijän tekemää tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntynen hyvinvoinnin 

 

b) Onko toimintayksikössä laadittuna koulutussuunnitelma ja miten sen toteutuminen varmiste-

taan?   

 

Jyväskylän kaupunki järjestää työntekijöilleen täydennyskoulutusta, johon on mahdollisuus osallistua 

jokaisen oman tarpeensa mukaisesti. Täydennyskoulutuksesta ja osaamistarpeesta keskustellaan lä-

hiesimiehen kanssa ennen koulutukseen ilmoittautumista. 

Henkilöstöä kannustetaan jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon ja henkilöstöllä on mahdol-

lisuus myös omaehtoiseen opiskeluun.   

Ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutusta järjestetään säännöllisesti koko henkilöstölle. 

 

7.2 Toimitilat 

 

Tilojen käytön periaatteet 

 

Ryhmäkodissa on kaikkiaan 31 asuntoa, joista 2 on tarkoitettu pariskunnille. Asukkaita on 33. 

Asunnot ovat noin 25 m2 kokoisia. Asukkaille on yhteisiä tiloja ryhmäkodissa 3 ja ruokasali. Asu-

noissa on valmiina hoitosänky, yöpöytä, kaksi kiinteää kaappia, joista toinen on lukittava, kattovalaisin, 
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verhot, liinavaatteet. Yhtiset tilat on kalustettu vanhukset huomioivilla kalusteilla. Viihtyvyyttä on 

tuotu silkkikasveilla yhteisiin tiloihin.  Asukkaan oman huoneen saa omaiset kalustaa asukkaan halu-

amilla kalusteilla. Ryhmäkodissa on yhteisessä käytössä sauna, pesuhuone, hoitotarvikevarastot, huuh-

teluhuone, siivoushuone, hoitajien toimistot ja taukotila sekä keittiö.  

 

Miten yksikön siivous, pyykki- ja jätehuolto on järjestetty? 

 

Talon siivous on ulkoistettu. Siivouksen hoitaa SOL maanantaista perjantaihin yhteiset tilat päivittäin, 

asukashuoneet oman palveluohjelman ja kuvauksen mukaisesti. Myös talon omalle henkilökunnalle 

kuuluu yleisestä siisteydestä huolehtiminen.  

Liinavaatteet ja hoitajien työvaatteet pesetetään Sakupella. Asukkaiden vaatehuolto hoidetaan yksi-

kössä hoitajien toimesta.  

 

7.3 Teknologiset ratkaisut 

 

Yksikössä on tallentava turvakameravalvonta.  

Asukkailla olevien turvarannekkeiden/hoitajakutsujen huollosta vastaa Viria Security. Asukkaan ran-

nekkeella asukas saa aukaistua oman huoneensa oven.  

 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

 

Kaupungin puolelta vastuuhenkilö on kehittämispäällikkö Esa Aaltonen. Laitteen tekninen huolto ja 

tuki on laitetoimittajalla Viria Security. 

 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin 

vastaaminen varmistetaan? 

Yksikköön on nimetty henkilö, joka huolehtii turva- ja kutsulaitteiden koodaukset. Turvalaitteet tulee 

testata määräajoin. Kun turvahälytyslaitteiden patteri pitää vaihtaa, niin automaattisesti tulee laitetoi-

mittajalta uusi laite.  

 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

 

Lähihoitaja Veli-Matti Koskinen 

 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, 

käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen?  

 

Kuvaus lääkintälaiterekisteristä 

 

Kaupungilla on laiteturvallisuussuunnitelma. Yksiköihin on nimetty laiteturvallisuusvastaavat ja yksi-

kön käytössä olevista laitteista ja niiden huollosta pidetään rekisteriä. Henkilöstö perehdytetään kaik-

kien tarvittavien laitteiden käyttöön. Henkilöstö suorittaa yksikössä käytössä olevien laitteiden osalta 

laiteajokorttiin. Laiteajokorttiin liittyvät näytöt vastaanottajana toimii Anna-Kaisa Ojala ja Katri Pentti-

nen. Apuvälinevastaava on nimetty yksikköön.  
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Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaa-

ratilanneilmoitukset? 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. 

Ilmoitus tehdään myös Kyllön tekniseen huoltoon.  

Valviran ilmoitus tehdään aina, kun tilanne on johtanut tai olisi voinut johtaa potilaan, käyttäjän tai 

muun henkilön terveyden vaarantumiseen. Laitteisiin, tarvikkeisiin ja lääkintälaitteisiin liittyvien tieto-

järjestelmien vaaratilanteet käsitellään Valviralle ilmoitetun vastuuhenkilön kanssa ja tarvittava ilmoi-

tus tehdään asiantuntijapäätösten perusteella. 

 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

 

Anneli Puskala ja yksikössä on nimetty laitevastaava 

 

 

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5)  

 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsitte-

lyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liitty-

viä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

 

Salassapitosäännökset ja velvoitteet on sisällytetty työsopimuksiin ja perehdytysohjeisiin. 

Asiakastiedot kirjataan potilastietojärjestelmään. Tietoja saavat käsitellä vain ammattihenkilöt rajattuna 

talon asukkaisiin. Yksikössä noudatetaan asiakastietojen käsittelyyn saatuja ohjeistuksia. 

Henkilötietolaki 523/1999. 

Laki sosiaali– ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007. 

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007. 

 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liit-

tyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

 

Jyväskylän kaupungin Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka ohjaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää toi-

mintaa sekä yhdistää sen kiinteäksi osaksi kokonaisturvallisuutta ja siihen kuuluvia muita turvallisuu-

den osa-alueita. Jokaisella toimijalla on sekä omaan toimintaansa että kokonaisturvallisuuteen liittyviä 

vastuita. Henkilöstö perehdytetään tietosuoja-asioihin työsuhteen alussa. Tietosuojaohjeet Jyväskylän 

kaupungin sosiaalipalveluille löytyy intrasta. 

 

 

c) Missä yksikkönne tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä?  

 

Yksikön ilmoitustaululla 

 

c) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

 

Irma Latikka, p. 014–3366892, irma.latikka@jyvaskyla.fi 

 

 

mailto:irma.latikka@jyvaskyla.fi
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9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

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

toteuttamaan? 

 

Lääkehuollon käytännöt, työhyvinvointi, hoitotyön käytännöt sekä yleinen työkäyttäytyminen kevään 

2021 aikana yhteistyössä työsuojelun kanssa. 

 

 

 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN (5) 

 

 

Jyväskylässä 11.11.2020 

 

Allekirjoitus 

 

Anneli Puskala 
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LIITTEET 

 

 

 

 

Jyväskylän kaupunki, Ikääntyneiden palvelut, Kaltoinkohtelun tunnistaminen ja toimintaprosessi Jyväs-

kylän kaupungin ikääntyneiden palveluissa 

 

 

Vanhuspalveluiden valmissuunnitelma 2019 – 2021 

 

 

Sampoharjun Pelastussuunnitelma 

  

 

Sampoharjun Toimintaohjeet 

 

Koronaviruksen huomiointi vaarojen arvioinnissa yhteenveto 

 

Virikevastaavan toimenkuva 


