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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palvelujen tuottaja 

 Yksityinen palvelujen tuottaja  Kunta 

Palvelujen tuottajan nimi 

Jyväskylän kaupunki, Sampoharjun ryhmäkoti 

Kunnan nimi 

Jyväskylä 

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan 

Tehostettu palveluasuminen 
Sijaintikunta 

Jyväskylä 

Sijaintikunnan yhteystiedot 

Jyväskylän kaupunki 

Vesmannintie 7 40800 Vaajakoski 

Palvelujen tuottajan virallinen nimi 

Jyväskylän kaupunki 
Palvelujen tuottajan Y-tunnus 

0174666-4 

Toimintayksikön nimi 

Sampoharjun ryhmäkoti 

Toimintayksikön postiosoite 

Vesmannintie 7  

Postinumero 

40800 
Postitoimipaikka 

Vaajakoski 

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi 

Anneli Puskala 
Puhelin 

050-5978948 

Postiosoite 

Vesmannintie 7 

Postinumero 

40800 

Postitoimipaikka 

Vaajakoski 

Sähköposti 

anneli.puskala@jkl.fi 

Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

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

       
 

Muutosluvan myöntämisen ajankohta 

      

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta 

      
Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta 

      

Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 

      

 
2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Eletään monipuolista aktiivista elämänmakuista arkea 
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Arvot ja toimintaperiaatteet 

Lähtökohtana on toimintakyvyn ylläpito ja kuntouttaminen. Jalattomuus ei kuulu vanhuuteen. 

Yhteisissä tiloissa asukkailla on mahdollisuus viettää aikaa toisten asukkaiden seurassa ja 

osallistua yhteisiin ruokailuhetkiin. Asukkaille annetaan myös lepäämiselle, rentoutumiselle ja 

rauhoittumiselle aikaa ja omaa rauhaa tarvittaessa. Ryhmäkodin yhteisissä tiloissa järjestetään 

virikkeellistä toimintaa esim. liikunta-, musiikki-, taide-, keskusteluryhmiä,  sekä ulkoilun 

merkeissä. Eri vuodenajat ja juhlapyhät huomioidaan sisustamisessa ja tapahtumien 

järjestämisessä.  

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

tarpeiden mukaisesti. 

Henkilökunnan omasta jaksamisesta huolehditaan. 
Päivittämissuunnitelma 

Hoitohenkilökunta hoitaa työvuoron aikana noin 4-6 asukasta, huolehtien asukkaiden 

perushoidosta sekä virkistystoiminnan järjestämisestä. Asukkaille järjestetään yhteisiä 

virkistystilaisuuksia esim elokuvien katsomista, musiikin kuuntelemista, keskustelutilaisuuksia, 

liikunnallisia hetkiä. Toiminnot voidaan järjestää myös pienemmissä ryhmissä, sillä yksikössä on 

neljä erillistä asukkaille tarkoitettua tilaa. Ryhmäkodin tiloissa on myös kuntosalilaitteet, joita 

asukkaat voivat käyttää joko itsenäisesti tai ohjatusti. Ruokailut tapahtuvat pääsääntöisesti 

yhteisessä ruokasalissa, mutta tarvittaessa voidaan ruokailu järjestää pienemmissä yhteisissä 

tiloissa tai asukkaan omassa huoneessa. 

Ryhmäkodin asukkaat on jaettu kahdelle sairaanhoitajalle siten, että he vastaavat pääsääntöisesti 

omista asukkaistaan. Muu hoitohenkilökunta kiertää yksikössä. 

Kesäaikaan asukkaiden ulkoilutuksesta huolehditaan päivittäin ja piha-alueella järjestetään esim 

päiväkahvihetkiä ja makkaranpaistoa. 

Jokainen asukas pääsee halutessaan joka viikko saunaan ja suihkutukset tehdään tarpeen 

mukaan. 

 
3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT  

Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät 

Palvelujohtaja Maarit Raappana. 

Palvelupäällikkö Eeva-Liisa Tammi 

 

Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät 

Palveluesimies Anneli Puskala puh: 050-5978948 anneli.puskala@jkl.fi 

Palveluesimies valvoo omavalvonnan suunnittelua, toteutusta ja myös perehdytyksen toteutusta. 

Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) 

Koko henkilökunta: sairaanhoitajat ja lähihoitajat, palveluesimies. 

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

Omavalvonta on osana perehdytystä.  Uusien työntekijöiden ja sijaisten sekä opiskelijoiden 

velvollisuus on lukea omavalvontasuunnitelma. Palveluesimies yhdessä henkilöstön kanssa on 

tehnyt omavalvontasuunnitelman ja jatkossa esimies tekee päivitykset suunnitelmaan. 

 
4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE   

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

Suullinen palaute palveluesimiehelle sekä henkilöstölle.  

Henkilökunta keskustelee palautteesta palveluesimiehen johdolla. 

Omaisilta toivotaan suoraa palautetta, joko palveluesimiehelle tai hoitohenkilökunnalle.  

Palautteen voi myös jättää kirjallisesti/sähköpostilla palveluesimiehelle tai kaupungin ylemmälle 

johdolle. 
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Jyväskylän kaupunki kerää asiakaspalautetta tietyin väliajoin. 

Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa 

Yksikköön tuleet palautteet käsitellään suullisesti viikkokokouksissa, tiimeissä sekä raporteilla. 

Kaupungin järjestämän kyselyn omaisille toteutus voisi olla jotenkin muutoin järjestetty kuin 

tablettikyselynä, koska omaisia käy yksikössä aika harvoin ja kyselystä saatava hyöty on aika 

minimaalinen. 

Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä 

Saatu palaute hyödynnetään ja toimintaa muutetaan tarpeen mukaan.  

Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi 

Omaisille olisi hyvä laittaa kirjallisesti palautekysely ja hyödyntää siitä saatavaa tietoa. 

Sampoharjun ryhmäkodin osalta tehdään omaisille oma palautekysely vuoden 2019 aikana.  

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

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

Sisäinen valvonta tekee valvontakäynnit säännöllisesti muutaman vuoven välein ja 

Aluehallintovirasto tekee valvontakäynnit tarvittaessa. Vanhuspalveluiden johdolle raportoidaan 

säännöllisesti kolmannesvuosittain.  

Uhka- ja vaaratilanteista tehdään selvitys työsuojelulle. 

Haipro-ilmoitukset tehdään asukkaille tapahtuvista vaaratapahtumista tai 

läheltäpititapahtumista. 
Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään  

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaituista epäkohdista tai tapahtuneista 

virheistä. Haiprot käsitellään yksikön sisällä omissa kokouksissa. Haiproista vastaa sairaanhoitaja 

Minna Huovilainen.  

Asukkaille sattuneista hoito- tai lääkevirheistä tehdään Haipro, asiasta ilmoitetaan omaiselle ja 

tarvittaessa ollaan yhteydessä lääkäriin sekä kirjataan Efficaan. 

Omaiset voivat tarvittaessa tehdä ilmoituksen potilasasiamiehelle/sosiaaliasiamiehelle ja 

ryhmäkodin esimiehelle sekä kaupungin johdolle. 
Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan 
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Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille 

      

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

 
6. HENKILÖSTÖ 

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

Mitoitus 0,62, palveluesimies, 3 sairaanhoitajaa, 18 lähihoitajaa ja 3 laitoshuoltajaa. 

Hoitohenkilöstöä aamuvuorossa arkena vähintään 7, iltavuorossa 6 ja viikonloppuaamuisin 6 ja 

illassa 6 sekä yövuorossa  1 sekä laitoshuoltajat 1+1. Laitoshuoltajat vastaavat lähinnä 

ruokahuollosta ja vähäisessä määrin asukaspyykin pesemisestä. 

Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan yleensä kaupungin varahenkilöyksikön kautta. 

Vuosilomien ym. sijaiset haetaan yleensä kaupungin rekrytoinnin kautta.  
Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa 
rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.)  

Vakituisiin toimiin haku on joko julkisen haun  kautta tai sisäisellä haulla. Sijaisten haku lähinnä 

varahenkilöstön kautta tai käyttäen omia pitkäaikaisia sijaisia.  Lisäksi palveluesimies ja esim. 

sairaanhoitaja haastattelevat uuden työntekijän ja todistukset käydään vielä kerran läpi.  

Vakituisen ja pitkäaikaisen sijaisen työsuhde alkaa aina koeajalla. 

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

Perehdytykseen on käytössä perehdytyskansio ja kaupungin yhteiset perehdytystilaisuudet.  

Työntekijät perehdyttävät uudet sijaiset lähinnä työparityöskentelyn kautta. Uusille työntekijöille 

tai sijaisille ei ole varattuna erillistä aikaa perehdyttämiseen, koska käytännössä ei ole 

mahdollisuutta olla ns ylimääräisenä työvuoroissa. 

Perehdytyssuunnitelma/lista on käytössä. 

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

Henkilökunta osallistuu kaupungin sisäisiin koulutuksiin ja keskussairaalan järjestämiin 

koulutuksiin. Ulkopuolisiin koulutuksiin ei ole taloudellisesti mahdollisuutta lähteä. 

Henkilökunnan täydennyskoulutuksista hoitajat tuovat tiedon työyhteisöön.  

Sairauspoissaoloja seurataan 3x/v komannesvuosikatsauksen yhteydessä, varhaisen tuen malli on 

käytössä. 

Kehityskeskustelut pidetään yksittäin/ryhmissä  kerran vuodessa. 

Työhyvinvointisuunnitelma on kirjattu toimintasuunnitelmaan.  Kaupungin järjestämiin 

työhyvinvointi-iltapäiviin  osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.  Yksikön omia 

työhyvinvointitilaisuuksia järjestetään pari kertaa vuodessa.  Työhyvinvointikorttikoulutus on 

pidetty talon omana koulutuksena muutamia vuosia sitten.  

Palaute, henkilökunnan kuuleminen ja aloitteiden sekä ideoiden huomioiminen. "Kaikkien aivot 

käytössä." Muutetaan toimintaa mahdollisuukien mukaan ja etsitään jatkuvasti uusia 

toimintamalleja. 

 
Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma 

 

Kehityskeskustelut pidetään säännöllisesti.  Osaamiskartoitus on tehty muutama vuosi sitten ja 

sisäisiä koulutuksia järjestetään. 

Työhyvinvointisuunnitelma on osa toimintasuunnitelmaa. 

 
7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326
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Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön 
periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten 
huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. 

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

Ryhmäkodissa on 30 yhden hengen huonetta asukkaille, joissa on 25-26 m2 ja 2 kpl pariskunnille 

tarkoitettua asuntoa, joista toinen on 36 m2 ja toinen 38,5 m2. Ryhmäkodissa on asukkaiden 

käytössä 4 erillistä yhteistä tilaa ja ruokasali. 

Talon puolesta huoneisiin kuuluu sänky, yöpöytä, verhot, kattovalaisin, liinavaatteet. Asukkaat 

voivat tuoda huoneisiin omia huonekaluja ja muuta irtainta omaisuutta. Yhteisissä tiloissa on 

uudet kalusteet. Asukkailla on omassa huoneessa kaksi kaappia, joista toisen saa lukittua 

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

Yhteisten tilojen toimivuus on hyvä ja ne on kalustettu uusilla huonekaluilla. Kuntosalivälineet on 

tuotu Väkkärästä ja ne on asukkaiden käytössä. Saunaan pääsee asukkaat ainakin kerran viikossa 

ja muutoinkin tarvittaessa.  

Ryhmäkodissa ei ole apuvälineille mitään säilytystilaa ja tällä hetkella on yksi asunto otettu 

ainakin väliaikaisesti apuvälinen säilytykseen. Koko talossa ei ole ryhmäkodille kuin pari pientä 

varastoa alakerrassa ja siellä on mm. osa vaipoista, koska kaikki vaipat eivät mahdu 

ryhmäkodissa olevaan varastoon. Alakerran varastoissa on myös muuta sellaista irtainta tavaraa, 

mikä ei mahdu ryhmäkodin tiloihin tai tarvitaan harvoin. 
Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta 

Asukkaat voivat yhteisissä tiloissa olla toisten asukkaiden kanssa tai osallistua yhteisiin 

tapahtumiin. Omissa huoneissa asukkaat saavat  olla rauhassa. Osa asukkaista haluaa pitää oman 

huoneensa oven auki ja osa kiinni. Asukkaan hoitajakutsurannekkeella oman huoneen ovi avautuu 

asunnon ulkopuolelta, sisäpuolelta pääsee ulos normaalisti. Yöllä asukkaiden huoneiden ovet 

pidetään kiinni. 

Asukkaista lähes kaikki ovat muistisairaita ja heidän vapaa liikkuminen yksikön sisällä on hyvä 

asia, mutta tuo myös ongelmia, koska joillakin asukkailla on tapana vaellella yksikössä ja mennä 

myös muiden asukkaiden huoneisiin, jos ovet ovat auki. Joillekin oven aukipitäminen on myös 

turvallisuuskysymys, sillä silloin he näkevät ja kuulevat, että hoitajat liikkuvat yksikössä. 
Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä 

Siivouksen ryhmäkodissa hoitaa Total. Asukkaiden huoneet siivotaan 2 kertaa viikossa ja yleiset 

tilat joka arkipäivä 

Pyykkihuollosta vastaa Sakupe liinavaatteiden ja hoitajien työvaatteiden osalta. Asukaspyykistä 

huolehtii hoitohenkilökunta ja laitoshuoltajat. 

Liinavaatteiden likapyykki laitetaan kuilun kautta menemään likapyykkihuoneeseen, mistä sen 

hakee Sakupe. Asukkaiden huoneesta likaiset liinavaatteet kerätään säkkeihin ja asukkaan omat 

vaatteet pesupussiin, missä ne pestään ryhmäkodin vaatehuoltotilassa. 

Ryhmäkodissa on jäteluukku, mistä jätteet menevät jätehuoneeseen. Tyhjennyksestä huolehtii 

Mustankorkea Sihvarin autoilla. 

Likapyykkihuoneessa ja jätehuoneessa rullakot ja jäteastiat kädään vahtamassa niiden täytyttyä, 

hoitajat huolehtivat vaihdon. Likapyykkihuoneen ja jätehuoneen siivouksesta vastaa kiinteistön 

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

Kiintöistön  huollosta vastaa Sulun kiinteistönhuolto. Tarvittaessa kiinteisön 

omistajan/rakennuttajan Jyväskylän Vuokra-asunot Oy:n kanssa neuvotellaan kiinteistöön 

liittyvistä asioista. 
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Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 

Käytössä asukkailla on sähköiset hoitosängyt. Muita apuvälineitä on käytössä mm. suihkupaarit, 

suihkutuolit, osa on kallistuvia ja osa tavallisia suihkutuoleja, pyörätuolit, pyörätuolivaaka, 

istumavaakat, nosturit, turnerit, rollaattorit, imut, painehaavapatjat, modometin polkulaitteet, 

verenpainemittarit, verensokerimittarit, korvakuumemittarit, happisaturaatio. 

Hoitajien käytössä on myös potkulautoja 2 kpl. 

Laitevastaavina toimivat Anna-Kaisa Ojala ja Katri Penttinen. 

Laitteiden käytöstä hoitajat antavat näytöt vuoden 2019 aikana. 
Vastuuhenkilön yhteystiedot 

Anneli Puskala palveluesimies 

anneli.puskala@jkl.fi, Vesmannintie 7 40800 Vaajakoski puh: 050-5978948 

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

Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma 

Ryhmäkotiin on saatu uudet laitteet ja niiden käytöstä on saatu opastusta. Laitevastaavat ottavat 

hoitohenkilökunnalta näytöt vuoden 2019 aikana. Uusia laitteita hankitaan tarpeen mukaan. 

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

Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot 

Väkkärän Työsuojeluasiamiehenä toimii Katri Penttinen. 

Palveluesimies Anneli Puskala puh 050-5978948. 

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten 
palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) 

Ryhmäkoti on esteettisesti rakennettu, asukashuoneissa ja yleisissä tiloissa ei ole kynnyksiä. 

Asukashuoneisiin ei saa tuoda mattoja. Laiteturvallisuudesta vastaa laitevastaavat. Uudet laitteet 

käydään huoltomiesten toimesta lävitse ja kirjataan rekisteriin. Huollon hoitaa Jyten huoltomiehet 

tai laitteen toimittajat. 

Asukkailla on käytössä hoitajakutsurannekkeet ja hälytykset tulevat hoitajien puhelimiin sekä 

käytävillä oleviin näyttötauluihin. 

Lääkkeet kaksoistarkastetaan. Jokaisella hoitajalla on turvahälytin käytössä vaaratilanteiden 

varalta.  

Asukashuoneiden ovet ovat ulkopuolelta lukittavat ja ovet ovat ainakin yöaikaan kiinni. 

Päiväaikaan osa haluaa pitää ovia auki. 

Ryhmäkodista rappukäytävään menevät ovet ovat lukittuina. 
Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta 

Asukkailla on hoitajakutsuranneekkeet käytössä ja hälytykset tulevat hoitajien puhelimiin ja 

käytävillä oleviin näyttötauluihin.  Hoitajat käyvät asukkaiden huoneissa monta kertaa päivässä 

hoitamassa ja tarkistamassa asukkaan voinnin. 

Ryhmäkodissa ja talossa muutoinkin on kameravalvonta. 

   

http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
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Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytys-
laitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden 
varmistus, jne.) 

Asukashuoneen ovissa on tunnistin, joka hälyttää jos asukas poistuu huoneestaan. Hälytys on 

yöaikaan klo 22-06 aikavälillä käytössä. Asukkaiden turvaranneekkeen hälytykset testataan 

tarvittaessa, jos ne eivät toimi. Toimimattomat laitteet korjautetaan välittömästi.  

Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma 

Koko taloon laaditaan palo- ja pelastussuunitelma yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Ryhmäkotiin laaditaan oma poistumisselvitys. Harjoitukset järjestetään yhdessä pelastuslaitoksen 

ja talossa muiden toimijoiden kanssa. Ryhmäkodissa järjestetään kevään aikana 

turvallisuuskävelyt. Ryhmäkotiin on nimetty palo-ja pelastustoiminnasta vastaavat henkilöt. 

 
9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

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

Asukkaan muutto ryhmäkotiin lähtee asukkaan omasta, omaisen, kotihoidon tai jonkun muun 

tekemästä aloitteesta. Oivakeskus tai Sas-työryhmä tekee arvioinnin ryhmäkodin tarpeesta. 

Asukkaan muuttaessa ryhmäkotiin tehdään hänelle hoito- ja palvelusuunnitelma sekä Rai 

arviointi.  Hoito- ja palvelusuunnitelmaan tehtäessä mukana on asukas itse, mahdollisesti 

omainen, yksikön sairaanhoitaja ja omahoitaja. Asukkaan toivomukset ja elämänhistoriaa 

kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelma ja Rai arviointi 

tarkistetaan puolen vuoden välein. Rai arviointi tehdään 7 päivän seurantajakson perusteella ja 

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

SAS-työryhmä (palvelutarpeen arviointi ja sijoittaminen) tekee valinnat vapaille asukaspaikoille. 

Yleensä omaiset käyvät ensin tutustumassa yksikköön ja sen jälkeen tekevät päätökset asunnon 

vastaanottamisesta ja muuttoaikataulusta. Omaisille esitellään vapaana oleva asunto ja esitellään 

ryhmäkodin yleiset tilat sekä kerrotaan ryhmäkodin toiminnasta. 

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

Omaiselle tai asukkaalle itselleen kerrotaan vuokrasopimuksen, asumispalvelusopimuksen 

sisällöstä ja yleisellä tasolla kustannuksista. Palveluesimies tekee jokaisella asukkaalle 

vuorasopimuksen ja asumispalvelusopimuksen, jonka yleensä omaiset allekirjoittavat. Omaisille 

annetaan samalla avainlätkä, millä he pääsevät ulko-ovesta ja rappukäytävän ovesta ryhmäkotiin. 

Asukasmaksujen laskutusta hoitavat henkilöt pyytävät omaiselta asukkaan verotiedot ja tekevät 

asukkaalle maksupäätöksen. Tarvittaessa asukkaalle haetaan hoitajien toimesta hoitotukea ja 

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

      

Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista 
tavaroista 

Asukkaan rahat säilytetään yleensä lukitussa lääkehuoneessa. Asukkaiden rahavaroja varten on 

käytössä tilikortti, mihin merkitään omaisten antamat rahat ja mitä rahoista on käytetty. 

Tilikorttiin vaaditaan kahden hoitajan allekirjoitus aina, kun asukkaan rahoja käsitellään. 

Asukkailla tulee olla käytettävissä jkv käyttövaraa esim taksimatkoihin tai muihin pieniin 

hankintoihin. Kaupungin ohjeen mukaan käyttövara ei saisi olla yli 500 €. Asukkaan muut 

arvotavarat suositellaan säilytettäväksi muualla, kuin asukkaan ryhmäkodin huoneessa. 

Pääasiassa omaiset  tai edunvalvonta huolehtivat asukkaiden raha-asioista.  
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Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään 

Asukkailla olevista rajoitteista, kuten laitaluvista, haaravyöluvista yms. luvan antaa omalääkäri ja 

lupa tulee olla kirjattuna Efficaan. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti toteutetaan 

lääkehoitoa ja muita hoitotoimenpiteitä. Haasteellisten asiakkaiden hoidosta keskustellaan 

omaisten kanssa. Pidetään ympäristö esteettömänä ja tarvittaessa pyritään pitämään 

agressiivisesti käyttäytyvät asiakkaan omissa huoneissaan. 

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

Rajoitteista on aina lääkärin päätös. Kirjataan Efficaan, tehdään Haipro ilmoitukset tarvittaessa.  

Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti 

Asiasta tehdään Haipro-ilmoitus. Omaisiin ollaan yhteydessä. Asiasta keskustellaan 
työyhteisön sisällä ja mietitään jatkotoimia, millä vältetään jatkossa mahdolliset epäasialliset 
tilanteet. 

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

Jos asukas tarvitsee loppuvaiheessa sairaalahoitoa, hänet siirretään sinne, muussa tapauksessa 

asukas hoidetaan loppuun asti ryhmäkodissa. Tehdään Efficaan kirjaukset. Ilmoitetaan 

laskutukseen tiedot hoidon päättymisestä ryhmäkodissa ja päätetään palvelut Efficalle. 

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

Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan 

Palveluesimies/palvelualan johtaja/ perusturvalautakunta jne. (ks yhteydenotto yhteystiedot) 

      

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot 

Eija Hiekka 

Osoite 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

Matarankatu 4, 

40100 Jyväskylä 

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

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

Palveluesimiehelle tulleet muistutukset käsiteltävä heti, jos asiat korjattavissa välittömästi. Myös 

kirjalliset ilmoitukset  tulevat palveluesimiehelle vastineen kirjoittamista varten.      

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

Toteutus  Jyväskylän vanhus- ja vammaispalvelun  toimintasuunnitelman/ 

kehittämissuunnitelman  pohjalta. Toteutumista seurataan  johtoryhmissä ja kuukausiraporteissa 

ja yksikkökohtaisissa palavereissa. Ylemmälle johdolle kuukausiraportoinnit yksiköistä. 
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Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta 

Kuluttaja-asiamiehen valtakunnallinen yhteystieto 0295536901. 

Kuluttaja-asiamiehen yhteystieto ilmoitustaululla.  

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma 

Henkilökunta on osallistunut itsemääräämisoikeuslaki -koulutukseen 2014-2015.       

 
10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN 

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

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

Rai-mittaristo (Redident Assesment Instrument) mittaa asukkaiden toimintakykyä ja hoito- ja 

palvelusuunnitelma tehdään rai-arvion pohjalta. Kuntouttava hoitotyö on asukashoidon 

lähtökohtana. Asukkaan ravitsemusta mitataan MNA-testillä. MMSE-testillä (Mini Mental Sate 

asteikko) mittaa asukkaan kognitiivista toimintakykyä.  

Ryhmäkodissa järjestetään asukkaille päivittäin yhteisiä viriketoimintoja mm. lauluhetkiä, 

elokuvien katsomista, lehtien lukemista, TV:n katsomista sekä keskusteluryhmiä. Ryhmäkotiin 

toivotaan ulkopuolisia esiintyjiä. Ryhmäkodissa on kuntosalilaitteet asukkaiden käytössä. 

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

Ryhmäkodissa ruokahuollosta vastaa 3 omaa laitoshuoltajaa. Ruoka tulee Kylän-Kattauksen 

Cateriinasta päivittäin. Ruoka tulee yksikköön kylmänä ja lämmitetään Multigenvaunussa. 

Ruokahuoltoon tehdään oma omavalvontasuunnitelma. Keittiön tilat on käynyt tarkastamassa 

terveystarkastajat toiminnan alkuvaiheessa. Asukkaiden ruokailut tapahtuvat yhteisessä 

ruokasalissa tai tarvittaessa asukkaan omassa huoneessa. Aamupala tarjotaan klo 8-9 välillä, 

lounas 11.30 - 12, päiväkahvi noin klo 14, päivällinen klo 16-17 ja iltapala klo 19-20 välillä. 

Tarvittaessa asukkailla on mahdollisuus saada yöpalaa.  

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

Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot 

Ruokahuollosta vastaa kaikki 3 laitoshuoltajaa, Pirkko Siikki, Jaana Rutanen ja Tuija Räsänen. 

Puhelin heille on 050-4728644 

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

Ryhmäkodin tiloissa on kuntosalivälineitä jotka ovat asukkaiden käytössä. Kesäaikaan ulkoillaan 

päivittäin talon pihassa, missä on yhteinen ulkoilualue viereisen Ilona talon kanssa.  Yksikössä 

järjestetään erilaisia virkistystapahtumia ulkpuolisten esiintyjien toimesta, sekä päivittäin 

järjestettäviä tapahtumia. 

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

http://www.valvira.fi/
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta
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Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen 

Käsihygienian tärkeys mielletään. Käsidesitelineitä on yleisissä tiloissa, asukkaiden huoneiden 

WC-tilassa sekä kaikkissa yhteisissä tiloissa käytettävissä. Käsidesin käyttöä seurataan 

hygieniahoitajan toimesta vuositasolla. Ryhmäkodin hygieniasta vastaa sairaanhoitaja Eeva 

Ikonen. Koko hoitohenkilökunta on rokotettu inffluenssarokotteella sekä osa asukkaista. MRSA ja 

ESBL-tilanteissa toimitaan ohjeiden mukaan ja asiasta informoidaan koko henkilökuntaa sekä 

siivousta. Hoitotoimissa huomioidaan mahdolliset infektiot ja toimitaan ohjeiden mukaan.  

Yhteistyötä tehdään hygieniahoitajan ja työterveyden kanssa tarvittaessa. 

 
Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä 

Ryhmäkotiin tehdään kuukausittainen toimintasuunnitelma, johon kirjataan kuukausittaiset 

tapahtumat sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2019.   

 
11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN  

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

Asukkaiden sairaanhoitoon ja terveydentilan seurantaan liittyvät terveystarkastukset, ohjelmoidut 

tutkimukset sekä kontrollitutkimukset ja -tarkastukset toteutetaan hoitavan lääkärin antaman 

ohjeistuksen mukaisesti. Hoitohenkilökunta seuraa ja dokumentoi säännölisesti asukkaiden 

terveydentilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Dokumentointi ja raportointi toimii osaltaan 

hoitavan lääkärin päätökseteon perustana. 

Asukkaiden terveyden edistäminen rakentuu asukkaan jäljellä olevat voimavarat huomioivalle 

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

monipuolisen ravitsemuksen turvaaminen monipuolisella ja tarvittaessa erityisruokavaliolla ja 

lisäravinnevalmisteilla sekä säännöllisesti toteutuvina ruokailuaikona ovat osaltaan edistämässä 

asukkaiden terveyttä. Asukkaiden ravitsemustilaa mitataan tarvittaessa MNA-mittaristolla. 

Asukkaan voimavarojen mukainen elämän virikkeellisyys, sosiaalinen kanssakäyminen muiden 

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

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

Näitä tuetaan järjestämällä asukkaille viriketoimintaa sekä rytmittämällä päivää lepohetkillä. 

 
Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta 
kiireettömissä tilanteissa 

Ryhmäkodissa asukkaiden sairaanhoidosta vastaa vanhuspalveluiden oma lääkäri, joka on tällä 

hetkellä Marja Talonen. Hän käy yksikössä kerran viikossa ja muina aikoina ollaan häneen 

yhteydessä puhelimella tai Effica viesteillä. Päivystysaikaan asukkaiden sairaanhoidosta vastaa 

Keski-Suomen Keskussairaala.   

Laboratorionäytteet otetaan yksikössä sairaanhoitajien toimesta ja näytteet toimitetaan Fimlabin 

näytteenottopisteeseen. 

Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi   

Kiireellisissä tapauksissa tilataan asukkalle sairaankuljetus ja toimiteaan asukas Keski-Suomen 

keskussairaalaan päivystävän lääkärin hoidettavaksi. 
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Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen 
hoito, jne.) 

Henkilökunnalla on mahdollisuus konsultoida haavahoitajaa, ravitsemusterapeuttia, 

jalkahoitajaa, vanhuspsykiatrista työryhmää, diabeteshoitajaa. 

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

Jyväskylän kaupungin YAH:n lääkehoitosuunnitelma on päivitetty 2018 ja päivitetään vuoden 

2019 aikana.  Ryhmäkodissa on oma lääkehoitosuunnitelma, mikä on vanhuspalveluiden 

apulaisylilääkäri Anna Paanasen hyväksymä. 

Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot 

Lääkehoidosta ryhmäkodissa vastaan vanhuspalveluiden lääkäri Marja Talonen 

Palveluesimies Anneli Puskala 

Sairaanhoitajat Anna-Kaisa Ojala, Minna Huovilainen sekä Eeva Ikonen. 

Potilasasiamiehen yhteystiedot 

 Irma Latikka 

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

puh. 0400 147 217  

Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 

Kaupungin keskitetyt koulutustilaisuudet.  

      

 
12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY 
(Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet)  

Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta  

Asukkaiden tiedot kirjataan sähköisesti kotihoito Efficaan rakenteisen kirjaamisen kriteerein. 

KH-tots:lle kirjataan päivittäiset toiminnot asukkaan terveydentilasta. 

Vaitiolovelvollisuus koskee jokaista hoitohenkilökuntaan kuuluvaa sekä muita asukkaiden hoitoon 

tai tiloissa työskenteleviä henkilöitä. Tietosuojaa koskevista asioista jokainen henkilökuntaan 

kuuluva on suorittanut vaadittavat tentit.  

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

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Irma Latikka 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 erikseen.puh. 0400 147 217  

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

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

Uusi työntekijä perehdytetään asiakastietojen/tietosuoja  käsittelyyn kirjallisella ohjeistuksella 

Osaaminen varmistetaan kirjallisin tentein.       

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
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Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi 
toisen yrityksen tiloissa.  
 
Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf ja 
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf 
 
Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla http://www.tietosuoja.fi/1582.htm : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain 
mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, 
Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä 

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

Asiakirjat  arkistoidaan Jyväskylän kaupungin ohjeiden mukaan. Vastuuhenkilö Katri Penttinen.   

      

Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa 

 Pääsääntöisesti  Effica-tietojärjestelmän kautta, Effica-viesteinä, 

hoitoneuvottelut/hoitopalaverit/konsultaatiot ja puheluina.      

Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma 

Yksikössä noudatetaan asiakastietojen käsittelyssä saatuja ohjeistuksia. 

Henkilötietolaki 523/1999 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007 

 

Lainsäädäntö luettavissa netissä (Tarvittaessa henkilökunta avustaa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA 

Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua  

Siivouksen (Total) kanssa pidetään säännöllisesti yhteisiä tapaamisia ja päivitetään tarvittaessa 

siivoussopimusta.  

Kylän-Kattaus Cateriina toimittaa ruuat ja heidän kanssaan on myös säännöllinen yhteistyö. 

Yhteyshenkilönä Kylän-Kattaukseen toimii laitoshuoltaja Pirkko Siikki. 

Kiinteistönhuollon hoitaa Sulun Kiinteistönhuolto. Sopimukset kiinteistön huollosta, 

jätekuljetuksesta on tehnyt JVA. 

 
Luettelo alihankkijoita 

Kylän-Kattaus Cateriina 

Total 

Sulun kiinteistönhuolto 

Mustankorkea (jäteiden kuljetus) 

Sakupe (pyykkihuolto) 

 

http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/1582.htm
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Kehittämissuunnitelma 

Seurantapalaverit sovitusti. 

Tiivis päivittäinen yhteistyö. 

 

 

 

 

 

 
14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI 

Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta 

Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on ilmoitusvelvollisuus havaituista puutteista.   

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain tai tarvittaessa. 

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

Paikka ja päiväys 

4.2.2019 
Allekirjoitus  
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 
 
 
 
 

Nimenselvennys Anneli Puskala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


