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1 YKSIKÖN TIEDOT  
 

 
 
Toimintayksikkö 
Nimi: Harjuhovin palvelutalo 
 
 
Kaupunki ja kaupunginosa:  
Jyväskylä, Vaajakoski 
 
 
 
 
 

Ikääntyneiden asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen; Palvelua tuotetaan keskivaikeasti 
tai vaikeasti muistisairaille ikäihmisille. Asukaspaikkoja on 53. 
 

Toimintayksikön katuosoite 
Harjutie 3 
 

Postinumero 
40800  
Postitoimipaikka 
Vaajakoski 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 
Anne Laurén 
Puhelin 
0400 974 906 
 

Sähköposti 
anne.lauren@jyvaskyla.fi 
 

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

Ruokapalvelut: Kylän Kattaus 
Siivouspalvelut: SOL Siivouspalvelut 
Isännöinti: Jyväskylän Tilapalvelu 
Turvapalvelut: turvarannekkeet: Viria, kameravalvonta: Avarn, vartijapalvelut: Avarn 
Huoltopalvelut: Lassila&Tikanoja 
Pesulapalvelut: Sakupe 
Kuljetuspalvelut: Posti 
Kiinteistöhuolto: Lassila&Tikanoja 
Laboratoriopalvelut: Fimlab 
Apteekkipalvelut: Vaajakosken Apteekki 
Jätehuolto: Sihvari 
Palkkahallinto: Monetra, Keski-Suomi 
 
Varmistamme, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja 
asiakasturvallisuusvaatimuksia seuraavasti: 
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Pidämme säännölliset palaverit 1-2 x vuodessa: SOL, Tilapalvelu + vuokranantaja JVA (jonka 
kautta mm. huolto- ja korjaustöihin liittyvät asiat), SAKUPE.  
Turvallisuusasioista tarpeenmukainen palaverikäytäntö.  
Harjuhovin henkilökunta (myös Kylän Kattauksen) seuraa tukipalveluiden laatua ja vaatimusten 
täyttymistä, tekee huomiot ja tarvittaessa korjauspyynnöt/reklamaatiot. Tukipalveluilta tulee 
myös säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyt yksikköön. 
 

 

2. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN  
 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 

Omavalvontasuunnitelmaa on tehty toimintayksikön johdon ja Harjuhovin henkilökunnan yhteistyönä.  
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 
Palveluesimies Anne Laurén, 0400 974906 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta  
 

 
Harjuhovissa omavalvontasuunnitelmaa päivitetään seuraavasti: jos perustiedoissa tapahtuu muutoksia 
esimerkiksi yhteistyötahojen tai vastuuhenkilöiden osalta, päivityksen tekee omavalvontasuunnitel-
masta vastaava palveluesimies. Muutoin omavalvontasuunnitelmaa päivitetään vuoden 2021 vuosi-
suunnitelmassa aihealueittain jokaiselle vuosineljännekselle ja tuolloin osa-alueita käydään lävitse tii-
mipalavereissa yhdessä henkilökunnan kanssa. 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 
 

 
Omavalvontasuunnitelman lukukappale on nähtävillä Harjuhovin 2. krs. ilmoitustaululla. Lisäksi se löy-
tyy Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta: Sosiaali- ja terveyspalvelut ->Ikäihmisten palvelut -> Asuminen 
->Ikääntyneiden asuminen -> Palveluasuminen -> Harjuhovin palvelutalo  
 

 

 
 3 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET  
 

 
Harjuhovin toiminta-ajatus 
Turvaamme asukkaillemme kokonaisvaltaisen ja tarkoituksenmukaisen yksilöllisen hoidon ja 
hoivan sekä mahdollistamme heille mielekkään arjen. Tarjoamamme palvelu perustuu Jyväs-
kylän kaupungin strategiaan, Ikääntyneiden asumispalveluiden palvelukriteereihin ja linjauk-
siin sekä asukkaiden yksilöllisiin palvelusuunnitelmiin, joka on laadittu yhteistyössä asukkaan 
ja tämän läheisten kanssa.   
 
Kaikessa toiminnassa tavoitteenamme on hyvän ja arvokkaan elämän mahdollistaminen kai-
kille asukkaillemme 
 
 
Harjuhovin arvot ja toimintaperiaatteet 
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Hyvän yhteistyön ja luottamuksen perustalta voimme toimia yksilöllisesti, asukas- ja voimava-
ralähtöisesti, laadukkaasti ja turvallisesti yhteisen tavoitteen eli asukkaiden hyvinvoinnin ja 
mielekkään asumisen saavuttamiseksi.  
 
 
Harjuhovin arvot ja toimintaperiaatteet ovat: 
  

• Asiakaskeskeisyys, yksilöllisyys ja voimavaralähtöisyys  
Toimintaperiaate: kuuntelemme ja kuulemme asukasta, huomaamme ja huomioimme hä-
nen voimavaransa sekä kannustamme ja tuemme jokaista asukasta. Teemme työmme 
asiakaskeskeisesti ja voimavaralähtöisesti. 
 
• Asiakkaiden hyvinvointi  
Toimintaperiaate: kuulemme ja huomioimme asukkaiden toiveet niin yksilöllisesti kuin yh-
teisöllistä toimintaa suunnitellessamme ja toteuttaessamme. Teemme työmme niin, että 
asukkaan hyvinvointi tulee huomioiduksi kaikissa tilanteissa. 
 
• Laatu ja turvallisuus  
 Toimintaperiaate: ammattitaitoinen henkilökuntamme tuottaa laadukasta hoivaa ja hoitoa. 
Teemme työmme niin, että asukas voi kokea olonsa turvalliseksi ja luottaa meihin. 
 
• Luottamus ja yhteistyö 
 Toimintaperiaate: luottamus perustuu yhdessä sovittuihin asioihin, joihin jokainen henkilö-
kuntamme jäsen sitoutuu. Luottamus syntyy ja pysyy yllä aktiivisen vuorovaikutuksen ja 
yhteistyön avulla. Teemme työmme niin, että olemme luottamuksen arvoisia. 

 
 

 

 4 RISKINHALLINTA  
 

Harjuhovin riskinhallinta koostuu seuraavista osa-alueista: 
 
Sisäinen valvontakäynti toteutetaan Harjuhovissa joka toinen vuosi. Sisäisen valvonnan 
käynti on toteutettu vuonna 2020. 
 
Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain yhteistyössä 
pelastustoimen kanssa. Palveluesimies varmistaa, että henkilökunta käy lävitse päivitetyn 
suunnitelman. Harjuhovissa on nimetyt turvallisuus vastaavat, jotka huolehtivat siitä, että kai-
killa on ajantasainen tieto talon fyysisen toimintaympäristön turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

 
Riskikartoitus on tehty vuonna 2018. Koronariskiarviointi on tehty vuonna 2020 palveluesimie-
hen ja Harjuhovin työsuojeluasiamiehen yhteistyönä. Koronapandemiaan liittyviä riskejä pie-
nennetään työtehtävien uudelleenorganisoinnilla (työntekijöiden liikkuminen talossa koronati-
lanteen mukaisesti) riittävällä suojautumisella, hygieniaohjeistuksella ja kokoontumisrajoituk-
silla. 
 
HAIPRO-ilmoitukset (Haitta- ja vaaratapahtumien raportointi, käsittely ja analysointi) kä-
sitellään ilmoituksen laadusta riippuen työyhteisön kanssa heti ja kootusti joka kuukausi tiimi-
palaverissa sairaanhoitajan vetämänä. Haipro –ilmoitusten avulla tunnistetaan toimintatavoissa 
muutoksia vaativat asiat. HAIPRO-ilmoituksen voi tehdä myös asukas tai omainen. Se käsitel-
lään heti ja tarvittaessa tehdään toimintaan muutoksia. Haipro-ilmoituksista on mahdollista 
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saada koottua yksikkökohtaista tilastotietoa tapahtuneista haitoista ja vaaratilanteista. Näitä 
tietoja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 
 
Työkyvyn hallintamalli on Jyväskylän kaupungin yhteinen toimintamalli, jonka avulla tunnis-
tetaan riskejä jotka liittyvät yksittäisten työntekijöiden työkykyyn. Palveluesimies ja työterveys 
tekevät yhteistyötä työkyvyn hallintamallin osalta ja tavoitteena on varhaisen puuttumisen 
avulla ylläpitää ja edistää työkykyä ja työhyvinvointia 
 
Perehdyttämiskäytännöt ->kts. kpl 7.1. Henkilöstö s. 16-17 
 
Henkilökunnan täydennyskoulutus -> kts. kpl 7.1 Henkilöstö s.17 
 
Uhkatilanne –ilmoituskäytäntö kts. alla Riskien käsitteleminen 
 

 

Riskien tunnistaminen 

 
 
Jokaisella työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus havaitusta riskistä. Ilmoituskanavina toimivat 
suoraan esimiehelle tiedottaminen, ja HAIPRO- haittatapahtumailmoitus.  Lisäksi henkilökun-
nan käytössä on sähköinen lomake hoidon laatuun liittyviin ilmoituksiin, jonka voi halutessaan 
lähettää myös nimettömänä. Sähköinen ilmoitus löytyy Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta  
 
Harjuhovissa työskentelee koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta. Hoitajille on annettu 
omia vastuualueita, joista he vastaavat ja pitävät niistä huolen. Tällä tavoin epäkohdat tulevat 
nopeammin esiin. 
 
 

Riskien käsitteleminen 

 
HAIPRO-ilmoitus tehdään kaikista vaaratapahtumista, myös läheltä piti -tilanteista. Jos haitta-
tapahtuma on ollut vakava, se käsitellään työyhteisössä välittömästi. Muuten HAIPRO:t käsi-
tellään kootusti 2-3 kertaa vuodessa. Omaisten oma HAIPRO ja palvelun laatuun liittyvä ilmoi-
tus –lomake on kaikkien vieraiden ja omaisten käytettävissä, palautelaatikko löytyy talosta.  
 
Lääkehoitoon liittyviä HAIPRO -ilmoitusten yhteenvetoja käsitellään Harjuhovin lääkehoitoryh-
mässä, jonka vetovastuu on lääkehoidosta vastaavalla sairaanhoitajalla. 
 
Koko Harjuhovin talokokous pidetään joka toinen viikko palveluesimiehen toimesta. Joka toinen 
viikko kokoonnutaan pienemmissä tiimeissä (kerrosten, ryhmäkoti 1-2 ja ryhmäkoti 3-4 tiimit). 
Tiimeissä käsitellään toimintaan liittyviä riskejä ja tehdään toimintaohjeita riskien välttämiseksi 
tai vähentämiseksi. Tarvittaessa asioista tiedotetaan henkilöstöä sähköpostilla. Vuonna 2020 
koronapandemian takia isoja talopalavereita ei ole voitu pitää lukuun ottamatta alkuvuotta ja 
kesäaikaa, vaan kokoontumiset on pidetty pienemmissä tiimeissä suojautumisohjeet huomioi-
den.  
 
Henkilökunta on velvollinen tekemään Uhkatilanne ilmoituksen, jos esimerkiksi asukas käyttäy-
tyy väkivaltaisesti työntekijää kohtaan. Ilmoitus menee työsuojeluun sekä palveluesimiehelle. 
Ilmoitus käsitellään välittömästi ja tehdään tarvittavat toimenpiteet. Uhkatilanne ja –läheltä piti 
-ilmoitukset käsitellään työyhteisössä heti kun mahdollista ja tarvittaessa tehdään toiminnassa 
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muutoksia niin, ettei tilanne pääsisi enää toistumaan. Asiat kirjataan tiimi vihkoon tai palaveri-
muistioon, josta ne ovat kaikkien luettavissa. Talopalavereista palveluesimies kokoaa muistion, 
joka lähetetään työntekijöille sähköpostilla, lukukappale löytyy 2. krs. toimistosta. 
 
 

Korjaavat toimenpiteet 

 
Poikkeamat käydään lävitse henkilökunnan kanssa. Jos poikkeama on selkeä virhe tai epä-
kohta, joka voidaan korjata, niin siihen puututaan välittömästi toimintatapoja muuttamalla. 
 
Esille nousseet epäkohdat käsitellään sen mukaan mitä asia koskee. Tarvittaessa tilanteesta 
informoidaan Ikääntyneiden asumisen palvelupäällikköä, sisäistä valvontaa, työsuojelu-
asiamiestä, työsuojeluvaltuutettua tai esimerkiksi työterveyshuoltoa. 
 
Riskeistä ja laadusta käydään avointa ja ratkaisukeskeistä keskustelua. Tarvittaessa työyksik-
köön järjestetään henkilökunnalle koulutusta, jos siitä on tilanteen eteenpäin saattamiseksi hyö-
tyä. 
 
Harjuhovin fyysinen toimintaympäristö on tutkittu mm. sisäilman ja mahdollisten/ toivottujen ra-
kenteellisten muutosten osalta. Toteutettavissa olevia toimenpiteitä asukasturvallisuuden sekä 
työolojen parantamiseksi on tehty yhteistyössä vuokranantaja JVA:n ja Tilapalvelun kanssa.  
 

Muutoksista tiedottaminen 
 
Toiminnasta ja muutoksista tiedotetaan suullisilla raporteilla, joita on joka työvuorossa. Asiat 
käsitellään tarvittaessa tiimipalavereissa. Palveluesimies huolehtii sähköpostitse tiimipalave-
reissa läpikäydyistä asioista, jotta informaatio tavoittaa koko henkilökunnan. Palveluesimies in-
formoi sähköpostilla myös Jyväskylän kaupungilta tulleista ohjeista.  
 
Vuonna 2020 koronapandemiaan liittyvä ajantasainen henkilöstöohjeistus löytyy henkilökun-
nan taukotilasta lukukappaleena.  
 
Asukkaiden omaisia/läheisiä informoidaan oleellisista muutoksista soittaen, Harjuhovin ilmoi-
tustaululle tai ulko-ovelle laitettavien tiedotteiden avulla, Onerva –omaisviestintäsovelluksen tai 
tekstiviestein (tietoturva huomioiden). Yhteistyötahoille muutoksista viestitään ensisijaisesti 
sähköpostilla. 
 
 

Valmiussuunnitelma 
 

Varautuminen poikkeustilanteisiin on kuvattu Harjuhovin palo- ja pelastussuunnitelmassa ja 
Ikääntyneiden palveluiden valmiussuunnitelmassa 
 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 
 

Jokaisella työyhteisön jäsenellä on ilmoitusvelvollisuus, mikäli hän huomaa puutteita palvelun 
järjestämisessä, laadussa tai turvallisuudessa. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti palveluesimie-
helle. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on ilmoitusvelvollisuus myös silloin, jos hän huomaa 
epäasiallista kohtelua, tapahtuipa se toisen henkilökunnan jäsenen, toisen asukkaan tai omai-
sen toimesta.  
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Jos toinen työntekijä huomaa, että asukasta kohdellaan huonosti, hänellä on velvollisuus il-
moittaa siitä palveluesimiehelle ja esimies keskustelee työntekijän kanssa tilanteesta. Tarvit-
taessa keskusteluun otetaan mukaan asukas ja tai hänen omaisensa. Epäasianmukainen 
käytös voi olla perusteena varoitukseen tai jopa työntekijän irtisanomiseen. Näissä tilanteissa 
palveluesimies toimii Jyväskylän kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti. Asukkaalla ja 
omaisella on mahdollisuus ottaa yhteyttä sosiaali- tai potilasasiamieheen. 
 
Mikäli epäasiallinen kohtelu tapahtuu toisen asukkaan taholta, hoitajan velvollisuutena on ot-
taa asia esille tarvittavien henkilöiden kanssa välittömästi. Yleensä epäasiallinen käytös toi-
sen asukkaan toimesta johtuu muistisairauteen liittyvistä käytöshäiriöistä. Tuolloin tavoit-
teenamme on varmistaa, ettei häiriö aiheuttaisi vaaraa tai kohtuutonta haittaa toisille asuk-
kaille. 
 

 

 
 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

5.1 Palvelutarpeen arviointi 

 
Harjuhovin asukasvalinnat tekee Jyväskylän kaupungin SAS-työryhmä (selvitä-arvioi-sijoita). 
Valintavaiheessa asukkaiden hoidon tarve on jo kartoitettu SAS -työryhmän työntekijöiden toi-
mesta. Palvelutarpeen arviointiin osallistuvat asukas itse, omaiset tai muut läheiset yhdessä 
hoitajien kanssa. 
 
Asukkaan palvelutarvetta arvioidaan jatkuvasti arjessa ja hoito- ja palvelusuunnitelmaa muute-
taan tarvittaessa. Joka tapauksessa hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään kuuden (6) kuu-
kauden välein, jolloin myös sen pohjana oleva RAI –arviointi tarkistetaan ja päivitetään. Palve-
lutarpeen arviointi kattaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn. Li-
säksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin 
liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosi-
aalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
 

 

5.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 

Asukkaan muutettua Harjuhoviin hänelle sovitaan omahoitaja. Muuttovaiheessa asukas ja/tai  
läheiset saavat täytettäväkseen Elämänkulku –lomakkeen. Siihen voi kirjata tietoa asukkaan 
historiasta, elämään vaikuttaneista asioista, toiveista ja mieltymyksistä.  
  
Asukkaan omahoitaja aloittaa hoito- ja palvelusuunnitelman valmistelun tekemällä RAI-toimin-
takyvyn arvioinnin kuukauden sisällä muutosta. Arviointi on kattava, kokonaisvaltainen asuk-
kaan toimintakyvyn mittari ja se toimii hoito- ja palvelusuunnitelman perustana. Uudelle asuk-
kaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma viimeistään viiden viikon kuluttua muutosta yhteis-
työssä asukkaan itsensä ja tämän läheisten kanssa. 
 
Kun hoito- ja palvelusuunnitelmaa aletaan tekemään tai sitä päivitetään, tavoitteena on pitää 
aina palaveri asukkaan ja tämän läheisten kanssa. Palaverissa keskustellaan ja sovitaan asi-
oista, jotka kirjataan suunnitelmaan. Suunnitelman kirjallisen osuuden laatii omahoitaja. Valmiin 
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kirjallisen hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistaa asukas/läheinen ja hyväksyy allekirjoituksel-
laan. Hoito- ja palvelusuunnitelmista otetaan kaksi kappaletta, joista toinen jää asuk-
kaalle/omaiselle. 
 
Hoito-ja palvelusuunnitelma ohjaa päivittäistä työtä, havainnointia, kirjaamista ja arviointia. Päi-
vittäiskirjaaminen asukkaan voinnista, terveydentilasta ja palvelutarpeista kirjataan Lifecare -
potilastietojärjestelmään 
 
Harjuhovissa Rai-avainosaajat (2) ja sairaanhoitajat (3) toimivat omahoitajien tukena hoito- ja 
palvelusuunnitelma –prosessissa.  
 
Hoito- ja palvelusuunnitelmien ajantasaisuudesta vastaa omahoitaja omahoidettaviensa osalta. 
Palveluesimies, rai-avainosaajat ja sairaanhoitajat seuraavat Harjuhovin hoito- ja palvelusuun-
nitelmien ajantasaisuuden joka kuukausi asiakaslaskutuksen yhteydessä. 
 

 

Hoitajien tulee seurata Lifecare -järjestelmään kirjattuja tietoja sekä huolehtia omalta osaltaan 
päivittäiskirjaamisesta. Palveluesimies seuraa päivittäiskirjaamista vähintään kuukausittain 
asiakaslaskutuksen yhteydessä sekä samalla tarkistaa hoito- ja palvelusuunnitelmat.  
 
Asukkaiden hoitoa ja hoivan tarvetta käsitellään päivittäin suullisilla raporteilla. Tiimipalave-
reissa käydään päivitettyjä hoito-ja palvelusuunnitelmia lävitse, jotta kaikki ovat tietoisia teh-
dyistä päivityksistä. Hoito- ja palvelusuunnitelmat on koottu tiimikohtaisesti erillisiin kansioihin, 
joista ne ovat helposti luettavissa kirjallisena. 
 

 

Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan aina palvelutarpeen muututtua ja joka tapauksessa 
puolivuosittain. 
 

 

 

5.2.3 Asiakkaan itsemääräämisoikeus ja kohtelu 

 
Tarjoamme asukkaalle niin yksilöllistä hoitoa ja hoivaa kuin mahdollista. Otamme huomioon 
asukkaan toiveet ja mieltymykset niin pitkälle, kuin mahdollista. Asukkaiden itsemääräämisoi-
keutta ylläpidetään antamalla heille valinnan mahdollisuuksia, kuitenkaan unohtamatta heidän 
hyvinvointiaan ja terveyttään. Huomioimme asukkaan oma päätöksentekokyky. Mikäli asukas 
ei ymmärrä omaa terveydentilaansa ja hoidon tarvetta, hoitajan tehtävänä on toimia niin, ettei 
asukkaan terveys tai turvallisuus vaarannu. 
 
Harjuhovissa asukkaat päättävät itse ja/tai läheisen avulla oman huoneensa sisustuksesta. Tur-
vallisuuden takia on kuitenkin päätetty, ettei kynttilöitä polteta sisätiloissa tai parvekkeilla. Myös 
esteetöntä liikkumista estävistä valinnoista keskustellaan asukkaiden kanssa; muun muassa 
matot ovat turvallisuusriski (kaatumisriski). 
 
Asukkaat päättävät omasta pukeutumisestaan ja heillä on käytössään omat vaatteet. Hoitajien 
tulee kuitenkin huolehtia, että asukas pukeutuu tilanteeseen ja ulkoillessaan säähän nähden 
asianmukaisesti.  
 
Asukkaat liikkuvat vapaasti omassa kerroksessaan tai ryhmäkodissaan. Turvallisuussyistä asu-
kashuoneet eivät voi olla lukossa. Hoitajien tehtävänä on varmistaa, ettei asukas häiritse tai 
loukkaa toisen asukkaan yksityisyyttä tai kotirauhaa. Turvallisuussyistä Harjuhovin kerrosten ja 
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ryhmäkotien ulko-ovet ovat lukossa aina. Koska ulkona ei ole riittävän hyvin aidattua aluetta, 
ulkoilemassa käydään aina hoitajan, läheisen tai vapaaehtoisen kanssa. 
 
Asukkaat pitävät vapaasti yhteyttä haluamiinsa henkilöihin; käytössä voi olla oma matkapuhelin 
tai läheiset voivat soittaa kerros- tai ryhmäkotikohtaisiin numeroihin saadakseen jutella asuk-
kaan kanssa. Tuemme asukkaan mahdollisuuksia yhteydenpitoon, tarvittaessa Skype –video-
puhelut ovat myös mahdollisia. 2021 käyttöön tulee MuMo –videopuhelumahdollisuus. 
 
 
Joustamme ruokailuajoissa ja ruoan määrän päättää viime kädessä asiakas itse. Hygienian-
hoidossa muun muassa suihkupesut avustetaan siihen vuorokaudenaikaan, miten se parhaiten 
asukkaalle sopii (aamu/iltavuoro). 
 
Vierailijat ovat toivottuja ja tervetulleita Harjuhoviin (2020-2021 koronapandemiaan liittyvät ra-
joitukset huomioituna). Lähimmillä omaisilla on yksikköön omat avaimet. Erillisiä vierailuaikoja 
ei ole. Toivottavaa kuitenkin olisi, että vierailijat huomioisivat ja kunnioittaisivat talon muiden 
asukkaiden yksityisyyttä ja kotirauhaa.  
 
Tuemme asukkaan osallisuutta kannustamalla mukaan yhteiseen virkistystoimintaan ja huomi-
oimme henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet virkistystoimintaa suunniteltaessa. Kysymme 
asukkaiden toiveita virkistykseen ja toteutamme ne mahdollisuuksien mukaan. Tarjoamme 
mahdollisuutta osallistumiseen kaikille, mutta kunnioitamme myös asukkaan omaa tahtoa olla 
osallistumatta. Tuolloin tavoitteenamme on järjestää sellaista virkistymistä, mistä asukas tulee 
hyvälle mielelle. 

 
Arvioimme yksilöllisten rajoitteiden tarvetta henkilöstön kesken palavereissa ja keskustelemme 
asiasta tarvittaessa omaisten kanssa. Rajoitteiden käyttöönoton tulee perustua aina lääkärin 
arvioon ja ne ovat aina määräaikaisia. Rajoitteita käytetään ainoastaan asukkaan tai muiden 
ihmisten terveyden tai turvallisuuden ylläpitämiseksi ja perustellusti. Lääkäri kirjaa päätöksen 
aina asukkaan potilastietoihin. Rajoittamistoimien tarve uudelleenarvioidaan aina kolmen kuu-
kauden kuluessa edellisestä päätöksestä. 
 
Asukkaan lääkitystä arvioidaan säännöllisesti eikä asukkaan toimintakykyä rajoiteta lääkitse-
mällä liikaa. Lääkemuutosten vaikutuksia asukkaan toimintakykyyn ja hyvinvointiin seurataan 
tarkasti.  

 

 

 
 

Olemme työyhteisönä käsitelleet asiakkaan hyvää kohtaamista ja kohtelua työyhteisökokouk-
sessa 2.10.2020 
 
Seuraavat asiat kuuluvat mielestämme asukkaan hyvään kohtaamiseen ja kohteluun: 
 

• arvostava ja kunnioittava kohtaaminen 
• elämänkaaren huomioiminen 
• voimavarojen tunnistaminen ja huomioiminen 
• itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen turvallisuus huomioiden  
• kannustava ja myönteinen kohtaaminen 
• tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus   
• kohteliaisuus ja ystävällisyys 
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Hoitajan ammattietiikka ohjaa työskentelyä. Asukkaat ovat oikeutettuja tasa-arvoiseen kohte-
luun. Asukkaan kohteluun liittyvää prosessia on kuvattu kohdassa Henkilökunnan ilmoitusvel-
vollisuus. 
 

5.2.4 Asiakkaan osallisuus 

Asukas on osallisena oman hoito- ja palvelusuunnitelmansa laatimisessa kykyjensä ja voima-
varojensa mukaan. Toimintatapamme lähtökohtana on itsemääräämisoikeuden ja voimavaro-
jen kunnioittaminen. Kohtelemme asukkaita tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Hoidon ja 
hoivan painopisteenä on turvata sujuvaa arkea asukkaan toimintakyvyn ja tarpeiden ohja-
tessa toimintaamme. Luottamuksen luominen asukkaan ja hoitohenkilökunnan välillä on 
meille tärkeää. 
 
Harjuhovissa on pienet asumisyksiköt (4-9 asukasta). Pienryhmissä osallisuus toteutuu par-
haiten. Asukkaan osallisuus toteutuu siten, että kunnioitamme yksilöllisiä tapoja ja tottumuk-
sia. Kysymme ja havainnoimme asukkaiden mielipidettä talon virkistystoiminnasta ja aktivitee-
teista, mikä ohjaa niiden suunnittelua. Omaisten osallistuminen on toivottua (vuonna 2020 ko-
ronarajoitusten mukaisesti). Viikoittainen tapahtumasuunnitelma on nähtävissä 2. krs ilmoitus-
taululla. 
 
Asukkailla on käytössä laajasti erilaisia apuvälineitä. Tarkoituksenmukaisten apuvälineiden 
avulla osallistuminen ja osallisuus ryhmätoimintoihin toteutuvat. 
 

 

Pyydämme palautetta hoidosta ja talon toiminnasta jokaisessa hoito- ja palvelusuunnitelmapa-
laverissa. Omainen/läheinen voi olla yhteydessä puhelimitse palveluesimieheen ja antaa pa-
lautteen suullisesti. Haittatapahtumia varten löytyy ilmoitustaululta HAIPRO-kaavake, jonka voi 
jättää palautelaatikkoon.  
 
Jyväskylän verkkosivuilta löytyy lomake: Palvelun laatuun liittyvä ilmoitus, jonka omainen voi 
täyttää. Lomake löytyy myös Harjuhovin 2. krs ilmoitustaululta.  
 
Palautetta voi myös antaa palvelupäällikkö Eeva-Liisa Tammelle tai palvelujohtaja Maarit 
Raappanalle. 
 
Palvelupäällikkö Eeva-Liisa Tammi p. 014 2663825 
Palvelujohtaja Maarit Raappana p. 014 2663634  
 
 

 
Palautteet ovat ensisijaisen tärkeitä toimintamme kehittämisen kannalta. Toivomme ja rohkai-
semme asukkaita ja omaisia antamaan palautetta ensisijaisesti palveluesimiehelle. Käsitte-
lemme saamamme palautteet talo- ja tiimipalavereissa. Jos palaute on tullut sellaisesta asiasta, 
joka vaatii muutoksia työn organisointiin tai tekemiseen, päätämme tarvittavista muutoksista ja 
muutoksen organisoi palveluesimies. Jos palaute on tullut asiasta, joka on aiheutunut esimer-
kiksi väärinymmärryksestä, palveluesimies selvittää asian omaisten kanssa. Tiedotamme pa-
lautteista Jyväskylän kaupungin sisäistä valvontaa kuukausittain. Tiedonannon yhteydessä vel-
vollisuutenamme on myös raportoida, mitä toimenpiteitä palautteiden suhteen on tehty tai teh-
dään 
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Palvelun laatuun liittyvät ilmoitukset käsittelee Mia Kautiainen ja Jyväskylän kaupungin sisäi-
sen valvonnan valvontakoordinaattorit. 
 
 

5.2.5 Asiakkaan oikeusturva 
 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun 
ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään 
kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asi-
akkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä 
asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhal-
tijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai lähei-
nen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu 
vastaus kohtuullisessa ajassa.  
 

 

Muistutuksiin vastaa palveluesimies Anne Laurén 
 
Muistutuksen voi tehdä potilasasiamiehelle: Ilkka Puhakka, Ritopohjantie 25, 40270 Palokka. 
014 266 3394 Aika henkilökohtaiseen käyntiin on varattava etukäteen.  
 

Sosiaaliasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Sosiaaliasiamiehen tehtä-
vänä on neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, tiedottaa asi-
akkaan oikeuksista, toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seu-
rata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa. Sosiaaliasiamiehenä toimii: 
 
Eija Hiekka 
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
Matarankatu 4 
40100 Jyväskylä 
ma-to klo.9-11 puh.044 265 1080 
eija.hiekka@koske.fi 
 

 
 

Muistutusten käsittelyprosessiin kuuluu toimenpidesuunnitelman laatiminen. 
 

Muistutukset käsitellään kahden viikon kuluessa, tavoitteena on kuitenkin käsitellä muistutuk-
set viikon sisällä. 
 

 
6 PALVELUN SISÄLTÖ  
 

6.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liik-
kumiseen, ulkoiluun ja kuntouttavaan toimintaan. Kuntouttavan toiminnan tavoitteena on 
usein ennemmin toimintakyvyn säilyttäminen tai sen heikentymisen hidastaminen, kuin toi-
mintakyvyn paraneminen.  
 

mailto:eija.hiekka@koske.fi
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Kuntouttavan työotteen käyttö kaikissa päivittäisissä toiminnoissa perustuu asiakkaan jäljellä 
olevan toimintakyvyn hyödyntämiseen ja tukemiseen, jolloin yksilölliset tarpeet määritellään 
hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Asukkaita kannustetaan toimimaan itse toimintakykynsä mu-
kaan. Terveydentilaa seurataan ja terveydentilan ja toimintakyvyn muutoksiin reagoidaan jo-
kaisen asukkaan yksilöllisen tilanteen edellyttämällä tavalla. Fyysistä hyvinvointia tukee asiak-
kaalle sopiva ravitsemus, eritystoiminnasta huolehtiminen, puhtaus ja riittävä lepo. Käytettä-
vät auttamismenetelmät on valittu yksilöllisesti. 
 

 
Kognitiivista ja psyykkistä hyvinvointia edistetään mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella vuo-
rovaikutuksella, mahdollisimman sujuvalla arjella ja siihen kuuluvilla aktiviteeteilla. Asiakas on 
osallisena omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaan esimerkiksi valitessaan, mihin arjen 
aktiviteetteihin hän haluaa osallistua ja kertoessaan toiveistaan. Yksikössä huomioidaan vuo-
denaikojen vaihtelua ja ajankohtaisten tapahtumien sekä juhlapyhien kulkua, millä tuetaan 
asiakasta pysymään kiinni ajan kulussa, jota muistisairaus saattaa haitata. Henkilöstö on saa-
nut koulutusta muistisairaan kohtaamisessa ja tukemisessa käytettäviin menetelmiin. 
 

  
Sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia edistetään mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella 
vuorovaikutuksella, mahdollisimman sujuvalla arjella ja siihen kuuluvilla aktiviteeteilla, kuten 
ryhmätoiminnalla. Asukkailla on mahdollisuus olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa päivittäin 
vähintään hoitohenkilöstön kanssa. Sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistavat aktiviteetit 
ovat osittain ohjattuja, mutta pääosin vapaamuotoisia. Yhteisöllisiä tilaisuuksia järjestetään 
kulloinkin voimassa olevien ohjeistusten mukaan, kuten pihakonsertteja. Asukkaat ovat yh-
teyksissä läheistensä kanssa puheluin, vierailuin, postikortein ja omaisviestintäsovelluksen 
avulla. 
 
 

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa arviointi tehdään aina 6kk välein, koska hoito- ja palvelu-
suunnitelma perustuu RAI –toimintakykyarvioon, joka päivitetään puolivuosittain tai aina kun 
asiakkaan tilanteeseen tulee oletettavasti korjaantumaton muutos. Hoito- ja palvelusuunnitel-
man arvioinnilla seurataan näin myös tavoitteiden toteutumista.  
 

6.2 Ravitsemus 
 
Harjuhovissa ravitsemuksen toteuttamisesta vastaa hoitohenkilöstö ja ruokahuollon toteuttaa 
Kylän Kattaus ja sen henkilökunta. Kylän Kattauksella on oma omavalvonta. Keskuskeittiössä 
valmistetaan myös erityistarpeisiin sopivaa ruokaa, joka tilataan sitä tarvitsevalle asukkaalle. 
Henkilöstöä on koulutettu viimeisimpien ikääntyneen väestön ravitsemussuositusten mukai-
seen toimintaan. Yksikössä on sovittu esimerkiksi annosten rikastamisesta jakeluvaiheessa 
energia- ja proteiinilisillä asukkaiden tarpeiden mukaan. Tarvittaessa asukkaille tilataan täy-
dennysravintovalmisteita ja omaiset tai omahoitajat voivat huolehtia, että asukkailla on omia 
herkkuja nautittavana. 
 
Asukkaan ravitsemustilaa seurataan säännöllisesti kirjaamalla ja arvioimalla syötyjä ja juotuja 
määriä sekä painoa seuraamalla. Jos huomataan painon muutoksia, ravinnon määrään ja 
laatuun kiinnitetään huomiota vielä tarkemmin. Ruuan voi tilata normaalina, karkeana so-
seena, sileänä soseena tai jopa nestemäisenä. Asukas saa aina pyytäessään välipalaa esi-
merkiksi illalla ja yöllä. 
 
Talossa on tarjolla viisi ateriaa päivässä. 
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aamupalaa joustavasti alkaen klo 8.00 
lounas 11.00 
päiväkahvi 14.00 
päivällinen 16.00 
iltapalaa joustavasti alkaen klo 19.00 
yöpalaa annetaan asukkaan pyytäessä 
 
 

6.3 Hygieniakäytännöt 

 
Harjuhovissa siivoustyöstä vastaa SOL –siivouspalvelut, pyykkihuollosta omat laitoshuoltajat ja 
Sakupe –pesulapalvelut. Koko henkilökunnan yhteisenä vastuuna on huolehtia yleisestä siis-
teystasosta. Siistijöillä on oma viikkosuunnitelma, jonka mukaan he siivoavat yleiset tilat sekä 
asukashuoneet ja wc:t. Siivousta tehostetaan erilaisissa epidemiatilanteissa.  
 
Hoitajilta vaaditaan ammattiosaamiseen kuuluvaa hygieniaohjeiden noudattamista. Hygienia-
koulutusta ja –kertausta järjestetään säännöllisesti. Influenssarokotukset tarjotaan kaikille 
asukkaille sekä osalle myös pneumokokkirokote. Henkilökunnalla on ammatillisesti edellytetty 
rokotussuoja. Hygieniapassi vaaditaan kaikilta työntekijöiltä, jotka ovat ruoan kanssa tekemi-
sessä. 
 
Omaisia ja vierailijoita tiedotetaan mahdollisista epidemioista ulko-ovissa sekä ryhmäkotien 
ovissa.  
 
Hoitajat ja laitoshuoltajat huolehtivat apuvälineiden puhdistuksesta. Talossa on kaksi desinfi-
ointikonetta, joissa pestään kaikki pienet apuvälineet ja pesua kestävät hoitotarvikkeet ja muita 
apuvälineitä pestään saunatiloissa. Asukkaiden vaatteet ja hoitajien suojavaatteet pestään ta-
lon omassa pesukoneessa. Liinavaatteet ja pyyhkeet tulevat pääsääntöisesti Sakupen pesu-
lasta, samoin kuin monikäyttöiset suu-nenä-suojamaskit. 
 
Hoitohenkilöstön tulee huolehtia jokaisen asukkaan peruspuhtaudesta kaikissa työvuoroissa. 
Inkontinenssista kärsivien asukkaiden intiimihygieniasta huolehditaan aina tarpeen vaatiessa 
vaipan vaihtamista. Inkontinenssisuojat ja vaipat tilataan jokaisen yksilöllisen tarpeen mukai-
sesti. Asukkaan henkilökohtainen avuntarve hygienian hoidossa kirjataan hoito- ja palvelusuun-
nitelmaan. 
 
 

6.4 Terveyden- ja sairaanhoito 
 

 

Sairaanhoitajat seuraavat lähihoitajien kanssa yhteistyössä asukkaiden terveydentilaa ja toi-
mintakykyä, keskustelevat sen muutoksista ja välittävät niistä tietoa omalle lääkärille. Sairaan-
hoitajat ohjaavat ja organisoivat terveydentilan seurantaan kuuluvia kontrolleja. Oma lääkäri 
tekee kierron viikoittain, jolloin hänelle on varattu työaika yksikön asukkaiden terveyskysymys-
ten hoitoon. Sairaanhoitajat arvioivat asioiden kiireellisyyden ja valmistelevat ne lääkärille kä-
siteltäväksi kierrolle. 
 
Sairaanhoitajat työskentelevät pääsääntöisesti päivittäin ja kotisairaalan liikkuva hoidon tar-
peen arviointiyksikkö on lähihoitajien konsultoitavissa ympäri vuorokauden. Kiireellisessä sai-
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raanhoidon tarpeessa omalääkäri on tavoitettavissa virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella yh-
teyttä otetaan perusterveydenhuollon päivystävään lääkäriin. Kuolemantapauksissa noudate-
taan organisaation toimintaohjetta, joka on helposti kaikkien työntekijöiden löydettävissä.  
 
 

Hammashoidon osalta hoitajat huolehtivat asukkaiden päivittäisestä suuhygieniasta joko ohja-
ten tai avustaen siinä. Hoitajien vastuulla on seurata suun terveyden tilaa sekä noudattaa 
suun terveydenhuollon antamia yksilöllisiä hoito-ohjeita. Yksilöllinen suuhygienian toteuttami-
nen huomioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Suun terveydenhuollon puolelta tukena 
ovat säännölliset suuhygienistin käynnit (koronarajoitukset ovat keskeyttäneet tämän toimin-
nan tilapäisesti). Asukkaille voidaan varata tarvittaessa aika suun terveydenhuollon vastaan-
otolle. Näissä asioissa teemme paljon yhteistyötä omaisten kanssa.  
 

Terveydentilaa seurataan siihen kuuluvien kontrollimittausten lisäksi asukkaan yleisvoinnin ja 
toimintakyvyn kautta. Terveyden edistämisessä yleiset hyvän elämän peruspilarit: riittävä uni, 
monipuolinen ja yksilölliset tarpeet täyttävä ravitsemus ja sopiva määrä mieleisiä aktiviteetteja 
ovat lähtökohta, jota kaikkien kohdalla noudatetaan. Asukkaan iän ja pitkäaikaissairauden en-
nusten huomioiden terveyden edistämisen painopiste siirtyy sairauksien hoitamisesta ja estä-
misestä kohti oireiden hallintaa ja hyvää elämänlaatua. Hoitolinjat ja –suunnitelmat laaditaan 
yksilöllisesti yhteistyössä lääkärin, hoitohenkilöstön, asukkaan ja hänen läheistensä kanssa 
neuvotellen. 
 

 

Jokainen terveydenhuollon koulutuksen saanut ammattihenkilö vastaa oman ammattinimik-
keensä ja tehtävänsä mukaisessa laajuudessa asukkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta: 
lähi- ja perushoitajat, sairaanhoitajat ja oma hoitava lääkäri yhteistyössä ja omissa rooleis-
saan vastaavat tiiminä terveyden- ja sairaanhoidon suunnittelusta ja toteuttamisesta.  
 

6.5 Lääkehoito 

Harjuhovin lääkehoito toteutuu Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palvelujen ”Turvallinen 
lääkehoito” –lääkehoitosuunnitelman sekä yksikkökohtaisen Harjuhovin lääkehoitosuunnitel-
man mukaan.  
 
Yksikön lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain ja samalla seurataan sen toteutumista. 
Toteutumista seurataan myös tehtyjen lääke- ja nestehoitoon liittyvien Haipro –ilmoitusten 
kautta, jolloin toimintatapoja voidaan hioa aina tarvittaessa.  
 

 

Lääkehoitoon oikeuttavat luvat on uusittava vähintään 5 vuoden välein. Lisäkoulutusta näiden 
lupien uusimisen välillä tarjotaan ja siihen kannustetaan.  
 

Lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja: Minna Mäkinen 
Yksikölle nimetty hoitava lääkäri: Päivi Manninen 

6.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

Harjuhovi tekee yhteistyö monien eri toimijoiden kanssa. Teemme yhteistyötä muun muassa 
Jyväskylän kaupungin eri palvelualueiden, SAS –työryhmän, sosiaalityön, edunvalvonnan, 
perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja seurakunnan kanssa.  
 
Tiedonkulku asukkaan terveysasioissa varmistetaan yhteisellä Life care -potilastietojärjestel-
mällä ja siihen tehtävillä kirjauksilla. Muissa asioissa yhteyttä pidetään puheluin ja yhteisillä 
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muilla viestintäkanavilla, kuten sähköpostilla ja TEAMS -kokouksilla. Sähköpostitse emme kä-
sittele asukkaiden henkilökohtaisia tietoja.  

 
 

7 ASIAKASTURVALLISUUS  
 

 

Teemme yhteistyötä asukasturvallisuuden osalta monen eri toimijan kanssa. Asumisturvalli-
suuden tavoitteena on toimivat ja esteettömät tilat, selkeät poistumistiet sekä ajantasainen 
palo- ja pelastussuunnitelma, johon henkilökunta on perehtynyt huolellisesti. 
 
Asukkaiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa teemme yhteistyötä muun muassa Pelastustoi-
men (pelastussuunnitelmat, ensisammutusharjoitukset), Tilapalvelun ja vuokranantaja JVA:n 
(tilojen esteettömyys, piha-alueiden turvallisuus) sekä Turvapalveluita tuottavien Virian (asuk-
kaiden ja henkilökunnan hälytysjärjestelmät) sekä Avarnin (vartijapalvelut) kanssa.  
 
Ikääntyneiden asumispalveluiden toimintayksiköt tekevät keskinäistä yhteistyötä turvallisuus-
suunnitelmien yhdenmukaisuuden ja yhteisten linjausten osalta. Turvallisuutta edistetään tar-
vittaessa terveysvalvontaviranomaisten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. 

7.1 Henkilöstö 

 
Harjuhovissa työskentelee yksi palveluesimies, kolme sairaanhoitajaa ja 32 perus- ja lähihoi-
tajaa. Jokaisessa aamu- ja iltavuorossa työskentelee vähintään yhdeksän lähi- ja perushoita-
jaa, yövuorossa työskentelee kaksi perus- ja lähihoitajaa. Sairaanhoitajat työskentelevät aa-
muvuoroissa (myös viikonloppuisin) ja heitä on työvuorossa aina vähintään yksi. Palvelu-
esimies on työssä maanantaista perjantaihin. 

 
Hoito ja hoivatyön tukipalveluissa eli pyykki- ja ateriahuollossa työskentelee kolme laitoshuol-
tajaa. Kylän Kattauksen osalta Harjuhovin keittiössä työskentelee kolme työntekijää. SOL sii-
vouspalveluiden osalta Harjuhovissa työskentelee arkisin kaksi siistijää aamuvuoroissa. Sii-
vouskäytäntöjä tarkistetaan epidemiatilanteen mukaisesti. 
 

Käytämme ensisijaisesti Ikääntyneiden asumispalveluiden varahenkilöstöä poissaolojen si-
jaistamiseen. Varahenkilöstö on käytettävissä poissaolon ensimmäisiin päiviin (5), jonka jäl-
keen voidaan palkata ulkopuolinen sijainen. Sijaisten hankkimisessa toimitaan ensisijaisesti 
yhteistyössä Jyväskylän kaupungin rekrytointipalveluiden kanssa. Henkilöstöresurssien työ-
vuorokohtaisen riittävän määrän varmistaminen on palveluesimiehen ensisijainen tehtävä.  
 

 

 

Lähtökohtaisesti sijaisen tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö voimassa olevin lääkelu-
vin. Sijainen voi olla rekrytointipalveluiden kautta tullut henkilö, Harjuhovissa aiemmin työs-
kennellyt sijainen, opiskelija (toimintaohjeen mukaisten opintopistemäärien on oltava kun-
nossa) tai osa-aika työtä tekevä Harjuhovin työntekijä. Voimme käyttää sijaisena myös tervey-
denhuollon ammattiin tutkintoa suorittavaa alkuvaiheen opiskelijaa, mutta tuolloin nimikkeenä 
on hoiva-avustaja. Mikäli sijaisella ei ole Ikääntyneiden palveluiden edellyttämää lääkelupaa, 
hän ei saa toteuttaa lääkehoitoa miltään osin. Palveluesimiehen vastuulla on huolehtia siitä, 
että jokaisessa työvuorossa on riittävä määrä lääkeluvat omaavaa henkilökuntaa. 
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Uuden työntekijän ensiperehdytys tapahtuu Jyväskylän kaupungin rekrytointipalveluiden toi-
mesta uuden sijaisen haastattelun yhteydessä. Harjuhovissa palveluesimies ottaa pääsään-
töisesti sijaisen vastaan tämän ensimmäiseen työvuoroon. Työvuoron alkuun varataan mah-
dollisuuksien mukaan muutaman tunnin aika. Tuolloin tavoitteena on käydä läpi työsuhtee-
seen ja Harjuhoviin liittyvät perusasiat, varmistaa lääkelupien, ensiaputaitojen ja hygie-
niaosaamisen tilanne sekä käydä lävitse tilat. Lisäksi työntekijällä on mahdollisuus tutustua 
Ikääntyneiden palveluiden sähköiseen perehdytysjärjestelmään. Ensiperehdytyksen jälkeen 
uusi sijainen siirtyy työskentelemään Harjuhovin ryhmäkoteihin, joissa Harjuhovin asukkaisiin 
ja arkeen perehdyttäminen tapahtuu hoitajien toimesta. Harjuhovin kerroksissa 2-4 työvuorot 
tehdään pääsääntöisesti yksin ja asukasturvallisuuden takaamiseksi tavoitteemme on, että 
siellä työskentelevällä on riittävästi kokemusta Harjuhovissa työskentelystä. 
 
Mikäli työskentely Ikääntyneiden asumispalveluissa on jo tuttua Harjuhoviin tulevalle uudelle 
työntekijälle, hän voi aloittaa työvuoron suoraan ryhmäkodeissa. Palveluesimiehen vastuulla 
on varmistaa, että työntekijällä on valmiudet lähteä suoraan työhön ja hän saa tarvitsemansa 
opastuksen. Mielestämme on ensisijaisen tärkeää, että asukkaiden lääkehoito tapahtuu tur-
vallisesti. Sen vuoksi uusia työntekijöitä ei sijoiteta lääkevastuuseen ennen kuin voidaan olla 
varmoja lääkehoidon turvallisesta toteuttamisesta. 
 
Opiskelijoiden ensikontakti tapahtuu useimmiten puhelimitse. Tuolloin palveluesimies käy läpi 
Harjuhoviin liittyvät perusasiat, ohjaa ensimmäiseen työvuoroon, ilmoittaa opiskelijan ohjaajat 
sekä antaa yhteystiedot. Harjuhovissa on kaksi opiskelijavastaavaa, joiden tehtävänä on 
suunnitella opiskelijaohjausvastuut lukukausittain tasapuolisesti hoitajille yhteistyössä palvelu-
esimiehen kanssa. Jokaiselle opiskelijalle tulee kaksi työpaikkaohjaajaa, joiden työvuorojen 
mukaisesti opiskelija suorittaa harjoittelujaksonsa. 
 
Turvallisuusasioiden osalta Harjuhovissa on nimetty kaksi turvallisuusvastaavaa, joiden tehtä-
vänä on perehdyttää uudet työntekijät ja opiskelijat palo- ja pelastusjärjestelmään turvallisuus-
kävelyin. Turvallisuuskävelyitä suosittelemme kerrattavaksi myös vakituiselle henkilökunnalle 
säännöllisin väliajoin. 
 

  
Koulutusten osalta seuraamme ja toteutamme Ikääntyneiden palveluiden koulutussuunnitel-
maa. Koulutussuunnitelman ensisijainen seurattava asia on lääkehoidon lupakokonaisuus sii-
hen liittyvine tentti- ja näyttöosioineen. Lisäksi palveluissa järjestetään koulutuksia koulutus-
tarpeiden mukaisesti. Myös luotettavat verkkokoulutukset, kuten Oppiportti, kartuttavat henki-
löstön osaamista. Täydennyskoulutusten osalta tulisi päästä Jyväskylän kaupungin asetta-
maan tavoitteeseen, joka on vähintään kolme tuntia vuodessa/ työntekijä. Palveluesimies 
seuraa koulutusvelvoitteen täyttymistä työvuorojärjestelmä Titanian sekä henkilöstöportaalin 
koulutusosion kautta. Kaikki työntekijöiden käymät täydennyskoulutukset tallennetaan järjes-
telmään. 
 
Palveluesimies keskustelee jokaisen työntekijän kanssa tämän henkilökohtaisista koulutustar-
peista säännöllisissä kehityskeskusteluissa ja ohjaa tarvittaessa täydennyskoulutukseen liitty-
vissä asioissa.  
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7.2 Toimitilat 

 
Harjuhovin tilat ovat kokonaisuudessaan Harjuhovin asukkaiden ja henkilökunnan käytössä, 
ulkopuolisia tilankäyttäjiä ei ole. Koska asukkaat ovat pääsääntöisesti muistisairaita, kerrosten 
ja ryhmäkotien ulko-ovet ovat aina lukittuina. Asukkaat voivat poistua rakennuksesta vain 
saattajan kanssa. 
 
Asukashuoneen vapauduttua palveluesimies on yhteydessä SAS-tiimiin ja kertoo, minkä tyyp-
piseen asuntoon paikka on vapautunut. SAS-tiimi arvioi sopivan henkilön vapautuneeseen 
huoneeseen.  
 
Harjuhovissa on kahdenlaisia asuinhuoneistoja: kerroksissa 2-4 on kahden henkilön solu-
asuntoja, joissa on yhteinen wc- ja suihkuhuone. Ryhmäkoteja on neljä, joissa jokaisessa on 
kahdeksan yhden henkilön huonetta omalla wc- ja kylpyhuoneella.  
 
Asukkaan huone on hänen henkilökohtaisessa käytössään myös mahdollisten pidempien 
poissaolojen aikana. Asukas voi sisustaa huoneensa mieleisekseen. 
 

 
Asukashuoneet siivotaan viikoittain. Yhteiset tilat siivotaan useammin. Koko henkilökunnan 
vastuulla on huolehtia yleissiisteydestä niin asukashuoneissa kuin yleisissä tiloissa. Asukkai-
den vaatteiden pyykkihuolto tapahtuu Harjuhovissa laitoshuoltajien toimesta annettuja hygie-
niaohjeita noudattaen. Liinavaatteiden pesun ja huollon hoitaa SAKUPE – pesulapalvelut. Lii-
navaatteet vaihdetaan säännöllisesti ja aina tarvittaessa. 
 
Koko henkilökunnan vastuulla on huolehtia kaikki talossa syntyvät jätteet oikeaan aikaan jäte-
huoltoon. Noudatamme kaupungin kierrätysohjeistusta. 
 

7.3 Teknologiset ratkaisut 
 

Asukkaiden turva- ja kutsulaitteiden hälytykset ohjautuvat henkilökunnan työpuhelimiin. Häly-
tykset tulevat huonekohtaisesti ja hoitajalla on mahdollisuus avata puheyhteys hälytyksen te-
kijään. Reagoimme kaikkiin hälytyksiin viiveettä. Hälytyslaitteita testataan säännöllisesti. Lait-
teissa itsessään on hälytysvalmius muun muassa paristojen toimimattomuuden varalta. 
 
Yöaikaan asukashuoneiden ovien ovihälytysjärjestelmät ovat aktivoituneena. Ovihälyttimet 
antavat hälytyksen yöhoitajille siitä, kun ovi avataan. Hälytyksen päälle kytkeminen ja pois 
päältä kytkeminen tapahtuu manuaalisesti avaimella.  
 
Asukkaiden turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaa Viria. Kaikki hoitajakutsu-, 
henkilöturva- ja ovipuhelinongelmat ilmoitetaan henkilökunnan toimesta Virian palvelukeskuk-
seen. Virian palvelukeskus vastaanottaa kaupungin hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän 
itsediagnostiikan lähettämät viestit. Virian asentaja alkaa selvittämään asiaa, jos kyseessä on 
järjestelmän toimintahäiriö. Itsediagnostiikka toimii jatkuvasti 24/7, mutta Virian sopimuksessa 
asentaja on käytettävissä vain arkisin klo 7-16 välillä. 
 
Kiinteistöön liittyvät asioiden turvallisuuteen (kuten lukot, kulunvalvontakamerat) toimivuu-
desta vastaa Tilapalvelu ja kiinteistöhuolto. 
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Harjuhovin turvallisuutta edesauttaa kameravalvonta. Kameroilla valvotaan kaikkia talon ulko-
ovia (3), 3. ja 4. kerroksen käytäviä sekä kaikkia niitä tiloja, joissa säilytetään lääkkeitä. Ka-
meroita on kahdeksan. Kameravalvonta tallentaa kuukauden tapahtumat, palveluesimiehellä 
on oikeus tarkistaa tallenteet tarvittaessa.  
 

7.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 
 

 
Harjuhovissa on yhteiskäytössä palvelukriteerien mukaisia apuvälineitä kuten henkilönostimia, 
geriatrisia tuoleja, suihkutuoleja, imulaite sekä vitaalielintoimintojen tarkkailuun käytettäviä mit-
tareita. Niiden käyttökunnosta ja käytön perehdytyksestä vastaavat Harjuhovin apuvälinevas-
taavat. Apuvälineiden ja sairaalasänkyjen osalta huollosta vastaa apuvälipalvelu, mittareiden 
osalta perusterveydenhuollon lääkintälaitehuolto. 
 
Asukkaiden henkilökohtaiset apuvälineet tulevat pääsääntöisesti kaupungin apuvälinepalve-
lusta voimassaolevien myöntämiskriteereiden mukaisesti. Niiden hoidosta ja huollosta vastaa 
apuvälinepalvelu. Asukkaalla voi olla myös apuvälineitä jotka hän on itse hankkinut. Niiden 
huollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa asukas/omainen. 
 
Asukkaalle tilataan kaupungin hoitotarvikejakelun kautta kuuluvat hoitotarvikkeet mm. diabe-
tekseen ja haavanhoitoon liittyvät välineet ja tarvikkeet. 
 
Asukkaan silmälasien, kuulolaitteiden ja hammasproteesien päivittäisessä käytössä avustavat 
hoitajat, mutta niiden hankkiminen ja korjaaminen kuuluvat ensisijaisesti asukkaalle/omaiselle. 
 
Harjuhovissa on inventoitu ja listattu kaikki käytössä olevat apuvälineet. Listaus löytyy Harju-
hovin apuvälinekansiosta. Lisäksi käytössämme on Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveys-
palveluiden apuvälinepalveluiden sähköinen lääkintälaiterekisteri TRAIL. 
 
Haittatapahtumista tehdään HAIPRO –ilmoitus ja tarvittaessa Fimean vaaratilanneilmoitus 
 

Apuvälinevastaavina toimivat lähihoitajat Tero Sivonen, Terhi Hokkanen, Heidi Nummelin ja 
Niina Kääminen. Muista terveydenhuollon laitteista vastaavat Harjuhovin sairaanhoitajat 
Minna Mäkinen, Pia-Mari Pyyny ja Seija Meriläinen. 
 
Organisaation vaatimusten mukaisesti työntekijöillä tulee olla laiteajokortti. Laiteajokortin suo-
rittamisen avulla varmistetaan laitteiden ja apuvälineiden käytön hallinta. 
 
 

8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY  
 

Uusi työntekijä perehdytetään Ikääntyneiden palveluiden sähköisen perehdytysalustan ja rek-
rytoinnin avulla tietosuojaan liittyviin asioihin. Henkilöstö on perehdytetty sähköisen kirjaamisen 
kriteereihin suullisilla kuin kirjallisilla ohjeilla sekä asiakastietojen käsittelyyn ja salassapidon ja 
vaitiolovelvollisuuden noudattamisen säädöksiin sekä tietosuojaan. Henkilöstö on velvoitettu 
tekemään tietosuoja verkkokoulutuksen ja suorittamaan siihen liittyvän tentin. Vuodesta 2021 
alkaen tietosuojakoulutukset tulee kerrata määräajoin kaupungin ohjeen mukaisesti. Koko hen-
kilökunnalla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat kaikkiin ohjelmiin, missä käsi-
tellään asukastietoja. 
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Asukkaan muuttaessa taloon, häntä ja omaisia informoidaan kirjallisesti hoitotietojen kirjaami-
sesta. Asukkaalle annetaan täytettäväksi suostumuslomake asiakastietojen käsittelystä van-
hus- ja vammaispalvelussa. Näin asukas antaa luvan asiakastietojen yhteiskäyttöön hoitoon 
osallistuvien kesken. Lääkehoitoa varten täytetään e-reseptisuostumus palvelutalolle ja Vaaja-
kosken apteekille 
 
Paperisessa muodossa olevat asukaspäätökset sekä työntekijöitä koskevat paperit säilytetään 
palveluesimiehen toimistossa lukitussa kaapissa. Kaapin avain on palveluesimiehellä tai hänen 
poissaolleessaan hänen varahenkilöllä. Kaikki kirjallinen asukkaiden hoitoa koskeva aineisto 
sijaitsee vain henkilökunnan käytössä olevissa lukituissa tiloissa tai lukkokaapeissa. Kaikki kir-
jallinen aineisto arkistoidaan arkistointiohjeen mukaisesti ja hävitetään määräajan kuluttua asi-
anmukaisesti tietosuojajätteenä. 
 

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta on henkilötietorekistereiden rekisterinpitäjä. Tie-
tosuojaselosteet on laadittu informoimaan asiakkaita ja potilaita henkilörekistereiden käyttö-
tarkoituksesta, tietosisällöstä, tietolähteistä ja tietojen luovutuksen periaatteista. Tietosuo-
jaselosteesta käy ilmi myös asiakkaan ja potilaan oikeudet rekisteritietoihinsa.  

Rekisteriselosteet ovat talon nähtävillä pääaulan ilmoitustaululla sekä Jyväskylän kaupungin 
internet sivuilla. 
 
 

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuojavastaava on: 
Irma Latikka 
Kilpisenkatu 1, 1krs 
40100 Jyväskylä 
Ajat sovittava erikseen. 
p.0400 147217 
 
 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

Olemme tunnistaneet kehittämistarpeina: 
 
-omavalvontasuunnitelman jalkauttaminen käsikirjaksi – 2021 käsittelemme omavalvontasuun-
nitelmaa neljännesvuosittain aihealueittain 
 
-asukasosallisuuden lisääminen – 2021 lisäämme toimintaamme säännölliset asukas- ja 
omaisfoorumit 
  
-työyhteisökehittäminen yhteistyössä työsuojeluin kanssa - 2021 aloitamme Meidän Polku –
prosessin ja siirrymme työyhteisönä käyttämään yhteisöllistä sähköistä työvuorosuunnittelua 
 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN (5) 
 

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

Jyväskylä 22.2.2022 

 

Allekirjoitus 
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11 LÄHTEET 
 
LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK-
SIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, 
elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf 

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon 
johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille: 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1 

 

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

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

5606b41536a7 

 

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

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

 

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

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

 

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

Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:  
Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 
 

Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä: 

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

tava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus 

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  
Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html  
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuo-
javaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 
Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon sekä 
muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/So-
siaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 
 
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-
4dd6a85a789b 
 
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-
960a9dc2f005 
 

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

 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
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