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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 

Nimi:       

 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 0174666-4 

 

 
 

Kunnan nimi: Jyväskylän kaupunki 
 

Kuntayhtymän nimi:       

 
Sote -alueen nimi: JyTe 

 
Toimintayksikön nimi 

Piippurannan ryhmäkodit Sateenkaari ja Iltarusko 
 

Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Jyväskylä 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

vanhusten tehostettu palveluasuminen, 59 asukaspaikkaa (29 + 30) 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Paperitehtaankatu 1 
 

Postinumero 

40100 
 

Postitoimipaikka 

Jyväskylä 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Tuula Levola       
 

Puhelin 

014 266 3819 
 

Sähköposti 

tuula.levola@jkl.fi  
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

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

      
 

Palvelu, johon lupa on myönnetty 

      
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 

      
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 

      

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ateriapalvelut: Kylän Kattaus / Caterina 

Siivouspalvelut: ISS oy 

Vaatehuolto: ISS oy (asukaspyykki) ja Sakupe (liinavaatteet) 

Huoltopalvelut: ISS oy 

Postipalvelut: Posti oy 

 

 
  

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi
mailto:tuula.levola@jkl.fi
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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

  

TOIMINTA-AJATUS 

 

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut 

 

  Visio: 

   

  Ällistyttävän hyvää vanhuspalvelua 

 

  Toiminta-ajatus: 

 

  Tarjoamme asiakkaan voimavaroja arvostavaa ja ammattitaitoista tukea iäkkäille 

yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. 

 

Piippurannan ryhmäkodit 

 

  Visio: 

   

  Piippurannan ryhmäkodit on Suomen paras hoitokoti sekä asukkaiden että henkilöstön 

mielestä. 

 

  Toiminta-ajatus: 

 

  Piippurannan ryhmäkodit on profiloitunut psykogeriatristen asukkaiden hoitoon ja arjen 

tukemiseen. Ryhmäkotien tavoitteena on turvata asukkaiden onnellinen ja omannäköinen 

elämä yhteisöllisessä ympäristössä mahdollisimman asukaslähtöisesti, laadukkaasti ja 

asukkaiden omaa toimintakykyä tukien. 

   

  Hoitotyön lupaus: 

 

  Asiakkaat saavat yksilöllisesti tehdyn hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tukea ja hoitoa 

sekä tukipalveluita ympärivuorokautisesti.  Asiakkaalla on oikeus osallistua oman elämänsä 

suunnitteluun ja päätöksentekoon.  

  Ryhmäkodit toimivat osana toimivaa palveluketjua. 

 

  Strategiset tavoitteet: 

 

o Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen 

o Omahoitajuuden vahvistaminen 

o Henkilöstön sitoutuneisuus 

o Hyvä kohtelu ja kohtaaminen 

o Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen  

o Kerätyn palautteen tehokas hyödyntäminen 

o Virkistystoiminnan kehittäminen 

o Omaisten aktivoiminen mukaan toimintaan 

o Laadunhallinnan saaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa 

o Henkilöstön osaamisen sekä työhyvinvoinnin vahvistaminen 
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ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 

Piippurannan ryhmäkodit 

 

  Arvojen laatiminen: 

 

  Talon tiimit ovat laatineet toimintayksikön arvot ja periaatteet, ja ne on käsitelty 

työyhteisössä. Tekstimuotoon koottuna ne löytyvät myös niin sanotusta arvomapista 

(”Piippurannan ryhmäkotien toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet”). Mappi löytyy 

molemmista tiimeistä ja sen voi pyytää luettavaksi. Arvoista keskustellaan säännöllisesti 

tiimeissä ja ne päivitetään tekstimuodossa vuosittain. Kaikki yksikön toiminta perustuu 

arvojen ja toimintaperiaatteiden pohjalle. 

   

  Arvot: 

 

1. Ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus 

2. Asiakaslähtöisyys 

3. Itsemääräämisoikeus 

4. Kokonasvaltaisuus 

5. Omatoimisuus ja toimintakyvyn ylläpito 

6. Yksilöllisyys ja yksityisyys 

7. Kodinomaisuus ja perhekeskeisyys 

8. Yhteisöllisyys 

9. Vastuullisuus ja ammattitaitoisuus 

10.  Turvallisuus 

 

  Määritelmät: 

 

  1. Ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus (kts. arvomääritelmä) 

 

o hoidon laatu pysyy samanlaatuisena kaikille 

o asukasta kohdellaan niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan 

o kaikki asukkaat ovat samalla viivalla hoidon saamisen ja toteuttamisen suhteen 

 

  2. Asiakaslähtöisyys (kts. arvomääritelmä) 

 

o hoitosuunnitelma pohjautuu asukkaan tuntemiseen ja hoidossa huomioidaan asukkaan 

elämänhistoria, voimavarat sekä toiveet 

o annetaan asukkaan toimia mahdollisimman paljon omatoimisesti ja ollaan siinä tukena, 

näin mahdollistetaan omannäköinen elämä palveluasumisessa 

 

  3. Itsemääräämisoikeus (kts. arvomääritelmä) 

 

o asukkaalla on oikeus kertoa oma mielipiteensä hoitoonsa liittyen ja sitä pyritään kun-

nioittamaan ja toteuttamaan mahdollisimman pitkään asukkaan arjessa 

o niissä asioissa, missä asukkaan elämä tai hyvinvointi voisi vaarantua tulee 

hoitohenkilökunnan yhdessä omaisen ja hoitavan lääkärin kanssa pohtia vaihtoehtoisia 

toimintatapoja. Mikäli joudutaan rajoittamaan asukkaan elämää erilaisin rajoittein, 

niistä tulee olla lääkärin määräys ja asianomaiselle tulee perustella rajoite (esim. laita-, 

turvavyö-, hygieniahaalarilupa). Rajoitteiden käyttö tulee olla aina perusteltua ja niiden 

käyttämisen jatkumista on arvioitava jatkuvasti. 
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  4. Kokonaisvaltaisuus (kts. arvomääritelmä) 

      

o asukkaan kokonaisvaltaista tarpeiden huomioimista 

o työtehtävien ja asiakokonaisuuksien alusta loppuun hoitamista työvuoron aikana 

o järjestetään työtehtävät niin, että asukkaiden arki on sujuvaa ja asukkaiden tarpeet tulee 

huomioitua muiden työtehtävien ohella 

o ennakoimista, työnjakoa ja työtehtävien priorisoimista 

 

  5. Omatoimisuus ja toimintakyvyn ylläpito (kts. arvomääriltelmä) 

 

  Fyysisen toimintakyvyn tukeminen 

   

o arvioidaan asukkaan toimintakykyä ja vireystilaa päivittäin ja  mukautetaan hoitotoimet 

sen mukaan 

o keskitetään huomio asukkaan toimintakyvyn vahvimpien osa-alueiden kehittämiseen ja  

ylläpitoon 

o kuntouttava työote päivittäisissä toiminnoissa 

o asukkaan kannustamista aktiviteetteihin, esimerkiksi käytäväkävelyyn ja 

kuntosaliryhmiin 

 

  Psyykkisen toimintakyvyn tukeminen 

   

o arvioidaan asukkaan mielentilaa hänen puheensa asiasisältöjen lisäksi ilmeistä, eleistä, 

äänistä ja kehon liikkeistä 

o raportoidaan tiimissä elämäntapahtumista ja muutoksista jotka voivat vaikuttaa 

asukkaan psyykkiseen hyvinvointiin 

o työyhteisö tiedostaa asukkaan terveydentilan vaikutuksen psyykkiseen hyvinvointiin 

o hoitaja on arjessa asukkaalle läsnä, lisäksi järjestetään yksilöllisiä keskusteluja 

 

  Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen 

 

o vahvistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta asukkaiden yhteisillä toimintahetkillä (jumpat, 

muistelot, lauluhetket, lehtien luvut) 

o avustetaan ja kannustetaan asukasta yhteydenpitoon ystäviin ja omaisiin 

o huomioidaan myös se, että kaikki eivät kaipaa suurta yhteisöä. Tuolloin hoitaja käy 

asukkaan kanssa keskusteluja tai on vain läsnä. 

 

  Hengellisen toimintakyvyn tukeminen 

 

o järjestetään asukkaalle halutessaan oman seurakunnan diakoni keskustelemaan 

o ryhmäkodeissa järjestetään hartauksia ja lauluhetkiä, joihin asukkaat saavat halutessaan 

osallistua 

o selvitetään ja huomioidaan asukkaan uskomukset ja elämänkatsomus ja kunnioitetaan 

niitä 

o hengellisen toimintakyvyn tukemista on myös välittäminen, lähelläolo ja lohduttaminen 

arjen hoitotyön sisällä.  

 

  6. Yksilöllisyys ja yksityisyys 

 

o asukkaalla on oikeus omaan yksityisyyteensä 

o jokaisen asukkaan huone on hänen kotinsa ja hänellä on oikeus pitää kotinsa yksityisenä 
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o hoitotoimenpiteissä huolehditaan asukkaan intimiteettisuojasta ja 

salassapitovelvollisuudesta.  

 

  7. Kodinomaisuus ja perhekeskeisyys 

 

o asukkaat asuvat omissa asunnoissaan, jotka voi kalustaa haluamallaan tavalla 

o asukkailla on mahdollisuus liikkua ja käydä asioimassa yksikön ulkopuolella 

o omaiset ja ystävät ovat aina tervetulleita vierailulle ja heitä myös kutsutaan yhteisiin 

tapahtumiin 

o yhteiset tilat pidetään siisteinä ja sisustetaan kodinomaisesti 

o vuodenajat ja juhlapyhät huomioidaan sisustuksessa 

o kodinomaisuutta lisäävät myös henkilökunnan ystävällisyys, huomaavaisuus, 

kohteliaisuus ja välittäminen. 

 

  8. Yhteisöllisyys 

 

o ryhmäkotien asukkaat ja henkilökunta muodostavat yhteisön 

o yhteisössä kunnioitamme toisia ihmisiä ja suvaitsemme erilaisuutta 

o asukkaita kannustamme toistensa seuraan ja osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin ja 

ruokailuihin. Yhdessä tehdään asukkaille tärkeitä asioita ja retkiä talon ulkopuolelle. 

 

  9. Vastuullisuus ja ammattitaitoisuus (kts. arvomääritelmä) 

 

o kukin ammattiryhmä huolehtii vastuussa olevista työtehtävistään tehden yhteistyötä 

moniammatillisen tiimin kanssa kokonaisvaltaisen hoidon takaamiseksi 

o tiedostetaan omassa ammattitaidossa olevat vahvuudet ja kehittämisen osa-alueet, 

pyritään kehittävään työtapaan. Apuna tässä ovat mm. kehityskeskustelut, 

täydennyskoulutukset ja työnkierto 

o työyhteisö tiedostaa jaksamisen voimavarat ja toimii omaa toimintakykyä ylläpitäen ja 

kehittäen 

 

  10. Turvallisuus (kts. arvomääritelmä) 

  

o luotettava ja osaava henkilökunta 

o tapaturmariskin minimoimista muunmuassa ergonomian ja siisteyden kautta 

o arvioidaan jatkuvasti asukkaan, omaisten, lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa 

rajaamisten (esimerkiksi laita-, turvavyö-, ja hygieniahaalariluvat) perusteltu tarve 

o hoitoympäristöön on hankittu tarvittavaa turvatekniikka ja sitä kehitetään sekä 

henkilökunnan että laitteiston ylläpitäjän toimesta 

o turvallista lääkehoitoa vahvistetaan muun muassa lääkejaon kaksoistarkistuksilla ja 

lääkehoidon osaamisen varmistavilla tenteillä sekä näytöillä 

 

Arvojen päivittämissuunnitelma: 

 

Kunkin vuoden toimintasuunnitelma laaditaan edellisen vuoden lopussa, yleensä loka-

marraskuussa. Toimintasuunnitelmaan kirjataan kuukausikohtaisesti ne ajankohdat, jolloin 

työyhteisön arvoja käydään läpi tiimikokouksissa sekä koko talon kokouksissa. 

Arvokeskustelua pidetään jatkuvasti yllä ja arvoja käydään läpi ja päivitetään suunnitelmalli-

sesti kokouksissa siten, että koko henkilöstö osallistuu keskusteluun. Päävastuu arvokeskustelun 

ylläpitämisessä on molempien tiimien tiimivastaavilla sekä esimiehellä ja tämän varahenkilöllä. 
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RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. 
Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asi-
akkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyh-
teisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille 
laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia? 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle 
asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta 
epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analy-
sointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omaval-
vonnan osa-alueille. 
 
Riskinhallinnan työnjako 

 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tie-
toa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii ak-
tiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitel-
man laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, ky-
kyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri 
ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteutta-
miseen ja kehittämiseen. 
 

 

Vastuualuetasolla toteutetaan: 

- Sisäinen valvonta ja riskienhallintasuunnitelma 

- riskikartoitus ja työhyvinvointikysely: joka toinen vuosi vuorovuosin 

 

Riskit tunnistetaan näiden lisäksi myös prosessikuvauksista, asiakaspalautteista, omaisilta 

saadun palautteen avulla sekä henkilökunnan arvioiden pohjalta. 
 

 
Riskien tunnistaminen 
 

Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. 
 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 

Piippurannan ryhmkodeissa on henkilöstökokouksessa mietitty ja koottu yhteen henkilökunnan 

näkemys mahdollisista riskeistä. 

 

1. PALVELUUN LIITTYVÄT RISKIT 

- henkilöstön asenneongelmat, pelisääntöjen noudattamatta jättäminen ja niistä johtuva 

hoitotyön laadun laskeminen 

- asiakaspalvelun laadun ja asiakkaan kokemuksen huononeminen 

- asiakkaan oikeuksien toteutumatta jääminen 

 

2. LÄÄKEHOITOON LIITTYVÄT RISKIT 

 

2.1. HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT RISKIT: 

- tiedon puute lääkehoitoasioissa 

- virheet lääkkeenjaossa  

            - jakovirheet - jaettu väärä lääke dosettiin, jaettu väärä vahvuus lääkkeestä 

            - virheet lääkelistoilla tai puutteet listojen päivittämisessä  
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- virheet lääkkeiden säilytyksessä: 

           - jääkaappisäilytettävän lääkkeen säilytys huoneenlämmössä  

           - avauspäivämäärän merkitsemättä jättäminen 

           - säilytys liian pitkään, lääkkeiden vanhentuminen 

- virheet lääkkeiden tilaamisessa 

           - lääkkeitä on unohdettu tilata tai ei ole tilattu ajoissa 

- virheet tiedonkulussa 

           - annettua lääkettä ei ole kirjattu, mistä seuraa riski siitä, että asiakas saa kaksinkertaisen  

             annoksen 

           - lääkehoidon seurantaa ei ole kirjattu ja / tai raportoitu seuraavalle hoitajalle, jolloin on  

             riski siitä, että joku lääkityksen aiheuttama haittavaikutus asiakkaalle jää huomaamatta 

- virheet lääkkeiden antamisessa asiakkaalle 

           - asiakas saa väärät lääkkeet 

           - lääkkeet annetann väärään ajankohtaan 

           - lääkkeiden antamistapa on väärä, esim. kontaminoituminen tai väärin annettu lääke ei  

             tehoa oikein 

           - laskurittomien astmasuihkeiden kohdalla riski, että lääkkeen loppuminen jää  

             huomaamatta, jolloin asiakas ei saa lääkettä. 

 

- työtapaturmariskit, esim. neulanpistotapaturmat, joissa tartuntavaara henkilöstölle 

 

2.2. ASIAKKAASTA JOHTUVAT RISKIT: 

- asiakkaan lääkekielteisyys 

           - asiakkaan vointi huononee, koska lääkettä ei saada annettua 

           - psyykenlääkkeiden kohdalla lääkkeiden ottamatta jättämisestä voi seurata ongelmakäyt- 

             täytymistä, mikä voi olla riski sekä asiakkaalle itselleen, mutta myös toisille asiakkaille 

             ja henkilöstölle 

- asiakas piilottelee lääkkeensä suuhun ja sylkee ne myöhemmin pois tai lääke löytyy ottamatto- 

             mana → lääke ei vaikuta, seuraukset kuten edellä 

 

3. TILOIHIN LIITTYVÄT RISKIT 

 

3.1. TAPATURMARISKIT: 

- kaikki tilat eivät ole tarpeeksi esteettömiä: kulku sisäpihalle 1. krs:sta haastavaa kynnysten 

vuoksi 

- apuvälineille, esim. rollaattorit, ei ole sopivaa säilytyspaikkaa esim. ruokailutiloissa, 

apuvälineitä pidetään kulkuväylillä 

- joissakin asukashuoneissa on paljon sellaista tavaraa, mikä voi aiheuttaa kaatumisriskin 

- talviaikaan lattioille kulkeutunut ja sulanut lumi voi aiheuttaa kaatumisriskin 

- talviaikaan piha-alueen liukkaus voi aiheuttaa kaatumisriskin 

 

4. LAITTEISIIN LIITTYVÄT RISKIT 

 

4.1 SÄHKÖLAITTEET: 

- tulipalovaara 

- sähköiskun vaara (oikosulku, vika laitteessa, ukkonen) 

- pesukoneet: vesivahingon riski 

- sähkökatkot: tapaturmariski 

- liesi, uuni, kahvin- ja vedenkeittimet, silitysrauta, kiuas: palovammavaara, tulipalon riski 

- jakelukeittiön kylmälaitteet: ruoan pilaantumisen riski 
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4.2. LÄÄKINTALAITTEET: 

- sähkökatkot: turvalaitteisto lakkaa toimimasta varavirran loppuessa, sähköiset hoitosängyt 

saattavat jäädä väärään asentoon 

- turvarannekkeiden toimintaongelmat: hälytys ei tule perille ja hoitaja ei saa tietoa asiakkaan 

avuntarpeesta 

- tutkimusvälineet, esim. digitaaliset verenpainemittarit ja kuumemittarit: jos laite ei toimi 

oikein, se voi antaa väärät arvot, jolloin asukkaan hoito voi vaarantua 

- puhelinyhteyksien häiriö voi aiheuttaa ongelmia asukkaiden turvahälytyksiin 

 

4.3. TIETOKONEET 

- tietosuojariskit 

- tietokone "kaatuu" tai sähkökatkos estää sen käyttämisen: riski siitä, että tärkeitä asioita jää 

kirjaamatta, mikä voi vaarantaa asukkaan hoitoa  

 

5. TIETOSUOJARISKIT 

 - salassapidettävän materiaalin joutuminen ulkopuolisen tietoon 

 

6. HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT 

 

6.1. HENKILÖSTÖN AIHEUTTAMAT RISKIT: 

- työntekijä ei osallistu aktiivisesti tiedonhankintaan (esim. raportit,  palaverimuistiot), jolloin 

tärkeä tieto jää saamatta 

- työntekijä laiminlyö tiedottamisen toisille 

- työntekijän tekemä lääkehoitovirhe 

- työntekijän tekemä hoitovirhe 

- työntekijän puutteet osaamisessa ja vaillinaiset tiedot 

- työntekijän päihdeongelma on riski asukkaiden lisäksi myös koko työyhteisölle 

- liian pienellä henkilöstömäärällä työskentely esim. sairastapauksissa: aika ei riitä kaikkeen, 

mitä pitäisi tehdä, asukkaat jäävät vähemmälle huomiolle, kiire lisää virheiden ja tapaturmien 

riskiä 

 

6.2. HENKILÖSTÖLLE AIHEUTUVAT RISKIT: 

- vuorotyö, varsinkin yötyö: riski jaksamiselle 

- väsyneenä tai sairaana työskenteleminen 

- tapaturmariskit: pistotapaturmat, liukastumiset, vaaralliset nostamistavat 

- liian pienellä henkilöstömäärällä työskenteleminen esim. sairastumisten vuoksi: kiire, 

väsyminen, psyykkinen kuormitus, taukojen pitäminen hankaloituu, turhien riskien ottaminen 

työssä ("en ehdi odottaa apua, teen tämän yksin") 

- ilmapiiriongelmat: vaikutus työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen ja viihtymiseen 

- asiakkaiden aiheuttamat riskit: aggressiiviset ja arvaamattomasti käyttäytyvät asiakkaat - 

väkivaltariski, asiakkaat ovat usein liian lähellä, hoitajan omalla reviirillä - psyykkinen 

kuormitus, myös omaiset saattavat käyttäytyä uhkaavasti tai aggressiivisesti 

- ulkopuolisten aiheuttamat riskit, esim. sijainti keskustan tuntumasa, humalaiset tai lääkkeitä 

etsivät 

 

7. ASUMISEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT 

 

7.1. ASUKKAALLE AIHEUTUVAT RISKIT: 

- asuinhuoneiden siisteys: lattialla olevat tavarat aiheuttavat kompastumisriskin 

- kynnykset: kaatumisriski 

- automaattiovet: ovi saattaa sulkeutua hidasliikkeisen asiakkaan päälle 

- piha-alueen liukkaus talviaikaan: kaatumisriski 
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- järjestelmien mahdollinen toimintahäiriö tuottaa riskin asukkaan karkaamisesta 

 

7.2. HENKILÖKUNNALLE AIHEUTUVAT RISKIT: 

- portaat: kaatuminen 

- saunatiloissa kosteus, kuumuus ja liukkaus: väsymys, tapaturmariski 

- piha-alueen riskit kuten asukkailla 

- lääkehuoneissa ei ole pakotietä, jos uhkaaja pyrkii tai pääsee sisälle 

- osaamattomuus apuvälineiden käytössä: hankalat nostot ja siirrot, tapaturmariski 

 

8. ASIAKKAAN ITSE AIHEUTTAMAT RISKIT 

 

8.1. ASIAKKAAN ITSELLEEN AIHEUTTAMAT RISKIT: 

- asukas lähtee liikkeelle ilman apuvälinettä: kaatumisriski 

- asukas kieltäytyy lääkkeen ottamisesta: riski sairauden oireiden pahenemisesta 

- asukas kieltäytyy pitämästä turvaranneketta: ei saa hälytettyä apua sitä tarvitessaan, 

kulunvalvonta jää puuttumaan 

- asukas ei noudata hänelle sopivaa ruokavaliota: riski sairauden, esim. diabetes, pahenemisesta 

- asukas ei suostu pukeutumaan säähän sopivasti: paleleminen tai liika kuumuus 

- asukas ei suostu juomaan tarpeeksi: kuivumisen riski 

- asukas ei suostu syömään tarpeeksi: aliravitsemuksen riski 

- asukkaan poistuminen talosta hoitajan tietämättä: riski eksymiselle, tapaturmille, 

liikenneonnettomuuksille, paleltumiselle 

- virheet oman voinnin ja jaksamisen arvioinnissa: voimien loppuminen, kaatumisriski 

- asukkaan liikkumattomuus: lihaskunto heikkenee, iho-ongelmat pahenevat, mieliala laskee, 

psyykenongelmat voivat pahentua 

- tulipalovaara, jos asukas saa esim. omaiselta tulentekovälineitä, kynttilöitä tms. 

 

8.2. ASIAKKAAN TOISILLE ASIAKKAILLE AIHEUTTAMAT RISKIT: 

- asukkaan käytös voi aiheuttaa konfliktitilanteita 

- aggressiivinen käyttäytyminen voi johtaa väkivaltaan toisia asukkaita kohtaan 

- toisten huomiomatta jättäminen, jolloin asukas saattaa ajaa rollaattorilla hitaamman päälle 

- toisen asukkaan "hoitaminen", esim. pyörätuolin siirtäminen niin, että tuolissa istujan käsi on 

pyörän pinnojen välissä 

- huono wc-hygienia: saattaa aiheuttaa tartuntariskin yleisissä wc-tiloissa 

- jonkun asukkaan jatkuva turvapuhelimeen ilman syytä soittaminen saattaa tukkia linjan, 

jolloin muiden asukkaiden soitot pääsevät läpi pitkälläkin viiveellä 

- psyykkinen väkivalta: nimittely, epäasiallinen puhe 

 

8.3. ASIAKKAAN HENKILÖSTÖLLE AIHEUTTAMAT RISKIT: 

- asukkaan käytös saattaa aiheuttaa konfliktitilanteita 

- aggressiivinen käyttäytyminen ja väkivalta henkilökuntaa kohtaan 

- psyykkinen väkivalta henkilökuntaa kohtaan: nimittely, epäasiallinen puhe 
 
Riskien käsitteleminen 

 
Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallin-
nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattami-
nen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa 
omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan 
korvausten hakemisesta. 
 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? 
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Ennen riskien ja epäkohtien korjaamistoimenpiteiden suunnittelemista riskit arvioidaan. 

Pohditaan, kuinka vakavasta riskistä on kyse, onko vaarana kyseisen tapahtuman toistuminen ja 

voidaanko riski ennakoida ja voidaanko siihen varautua. 

 

1. PALVELUUN LIITTYVÄT RISKIT: 

- saadut palautteet ja huomautukset käsitellään joko siinä tiimissä, jota asia koskee tai koko talon 

kokouksissa. Samassa yhteydessä mietitään:  

- mistä riskitilanne on aiheutunut 

- miten sen toistuminen estetään  

- kuinka tilanne korjataan ja millä aikataululla korjaavat toimenpiteet toteutetaan ja 

- kuka vastaa tilanteen korjaamisesta. 

 

2. LÄÄKEHOITOON LIITTYVÄT RISKIT: 

 

Piippurannassa on käytössä HaiPro- raportointijärjestelmä (= asiakas-ja potilasturvallisuutta 

vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu).  

HaiPro- ilmoitusten tekemisestä on vastuussa koko henkilökunta, myös uudet sijaiset pereh-

dytetään ilmoitusten tekoon. Ilmoitusten käsittelystä ja HaiPro- raporttien yhteenvedosta 

vastaavat tiimien sairaanhoitajat.  

(lisätietoa: lääkehoitosuunnitelma, www.haipro.fi) 

 

Koko kaupungin perusturvalautakunnan alaisissa yksiköissä on käytössä myös potilaan ja 

asiakkaan vaaratapahtumailmoitusmenettely. 

 

3. TILOIHIN LIITTYVÄT RISKIT 

 

Joka toinen vuosi tehdään koko kaupungin tasolla riskikartoitus, jossa ilmoitetut riskit 

tiedotetaan kiinteistön omistajalle (JVA oy) 

Havaitut riskit käsitellään myös tiimikokouksissa, kirjataan muistioihin ja niihin etsitään 

ratkaisuja yhdessä kiinteistöhuollon ja kiinteistön omistajan kanssa. 

 

4. LAITTEISIIN LIITTYVÄT RISKIT 

 

Myös laitteisiin liittyvät riskit kootaan joka toinen vuosi riskikartoitukseen. Muina aikoina 

ilmenevät riskit käsitellään muiden tapaan talon sisäisissä kokouksissa. 

 

5. TIETOSUOJARISKIT 

 

Tietohallinto seuraa koko kaupungin tasolla pistokokein tietosuojan toteutumista siinä mielessä, 

että henkilöstö käy vain sellaisten henkilöiden tiedoissa, joiden hoitoon he osallistuvat. Jos 

pistokokeessa havaitaan jonkun käyneen tiedoissa, joihin hänellä ei ole oikeutta, siitä tiedotetaan 

esimiehelle, joka jatkaa asian käsittelyä organisaation ohjeiden mukaisesti. 

 

Tietojärjestelmissä kullekin hoitajalle on annettu henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, joiden 

taustalle on määritelty ne asiakasryhmät, joiden tietoihin hänellä on oikeus päästä ja muihin 

tietoihin hän ei edes pääse. 

 

6. HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT 

 

Asiakkaille aiheutuneet riskit: HaiPro-ilmoitusjärjestelmä sekä henkilöstön että asiakkaiden 

käytössä. 
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Henkilökunnalle aiheutuneet riskit: 

- uhka- ja väkivaltatilanneilmoitukset 

- työtapaturmailmoitukset 

- yötyötarkastukset ja muut työterveyshuollon tarkastukset 

- työhyvinvointikysely joka toinen vuosi 

- asioiden käsittely tiimeissä välittömästi niiden tapahduttua, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, 

esim. kriisipalaverit ja tilanteiden jälkipuinnit 

- sairauspoissaolojen seuranta ja puheeksiottokeskustelut 

- käsittely henkilöstökokouksissa 

 

7. ASUMISEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT 

 

Käsittely kuten lääkehoitoon, tiloihin, laitteisiin ja henkilöstöön liittyvät riskit. 

 

8. ASIAKKAAN AIHEUTTAMAT RISKIT 

 

Käsittely kuten edellä. 
 
 

Korjaavat toimenpiteet 

 
Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilan-
teen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettely-
tapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 
 

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

1. PALVELUUN LIITTYVÄT RISKIT 

 

Työyksikköön on laadittu työyhteisön pelisäännöt, joita koko henkilöstö on sitoutunut 

noudattamaan. Pelisäännöt pitävät sisällään myös toimintatavat, joita noudattamalla palvelun 

laatu pysyy hyvänä. Pelisääntöjä kerrataan vuoden mittaan tiimipalavereissa säännöllisesti. 

Ajoittain järjestetään henkilöstökysely, jolla selvitetään, mikä tilanne sillä hetkellä on ja kuinka 

tilanne on muuttunut edellisvuodesta. Kyselyn jälkeen valitaan mahdolliset 

kehittämistoimenpiteet. 

Talon arvomappiin on koottu yhdessä laaditut laatukriteerit eri hoitotoimenpiteille. 

Laatukriteerit on määritelty sen mukaan, kuinka toimitaan niissä tilanteissa, kun paikalla on 

vain minimimiehitys ja sen mukaan, kuinka toimitaan, kun henkilöstöä on vuorossa enemmän. 

Laatukriteeristöä käsitellään tiimeissä muutaman kerran vuodessa. 

 

Molemmat tiimit ovat laatineet itselleen tiimisopimukset, joita on sitouduttu noudattamaan. 

Tiimisopimuksiin on kirjattu toimintaohjeet sen varalle, jos joku ei toimi sovittujen periaatteiden 

mukaisesti. On sovittu, että väärän toiminnan havainnut työntekijä ottaa asian välittömästi 

puheeksi kyseisen henkilön kanssa. Jos tilanne ei korjaannu, asia viedään tiimivastaavan tietoon, 

joka käsittelee asian kyseisen henkilön kanssa. Jos tilanne ei edelleenkään kohene, seuraavaksi 

asia tuodaan esimiehen tietoon, joka tapauksesta riippuen joko keskustelee kyseisen henkilön 

kanssa tai antaa asiasta joko huomautuksen tai varoituksen, mikä puolestaan voi johtaa muihin 

kurinpidollisiin toimenpiteisiin. 

 

Koko henkilöstölle on järjestetty asiakaspalvelukoulutus. 
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2. LÄÄKEHOITOON LIITTYVÄT RISKIT 

 

HaiPro- ilmoitukset käsitellään tiimipalavereissa 6 kertaa vuodessa. Tuolloin tapahtumien 

luonne analysoidaan ja pohditaan yhdessä keinoja lääkehoitopoikkeamien ja haittatapahtumien 

minimoimiseksi. Jos kyseessä on tapahtuma, joka vaatii välitöntä puuttumista asiaan ja uusien 

toimintatapojen luomista nopeasti, tapahtumat käsitellään jo samana päivänä. 

 

Talossa on käytössä sekä Vanhuspalvelujen lääkehoitosuunnitelma sekä yksikön oma 

lääkehoitosuunnitelma, johon on kirjattu toimintaohjeet virhetapahtumien vähentämiseksi sekä 

toimintaohjeet virheen tapahduttua. 

 

Käytössä on HaiPro-ilmoitusten tekemisen ja niistä oppimisen lisäksi myös muita 

menettelytapoja virheiden vähentämiseksi: 

- työvuorojen vaihteessa raporteilla käydään sovitut käytänteet läpi 

- asukkaiden hoitoa varten on käytössä tarkistuslistat, joihin on koottu myös lääkehoidon asioita 

uusien työntekijöiden ja varahenkilöiden muistin tueksi 

- käytössä on lääkkeenjaon kaksoistarkastus, jaetut dosetit tarkastetaan välittömästi ja 

tarkastuksista pidetään kirjaa 

- jos lääkevirhe on kuitenkin päässyt menemään asiakkaalle saakka, otetaan aina yhteyttä 

lääkäriin. Asiakkaan vointia seurataan tehostetusti ja noudatetaan lääkärin antamia ohjeita. On 

laadittu ”Toimintaohje asukkaan saadessa väärät lääkkeet”, mikä löytyy toimiston seinältä. 

 

3. TILOIHIN LIITTYVÄT RISKIT 

 

Riskikartoituksessa havaitut riskit tiedotetaan kiinteistön omistajalle, joka vastaa niiden 

korjaamisesta. Kaikkia riskejä ei pystytä poistamaan, koska ne johtuvat kiinteistön iästä ja 

rakenteista.  

 

Ne riskit, joihin omilla toimenpiteillä on vaikutusta, pyritään korjaamaan heti kun ne on 

havaittu, esim. hiekotuksen tehostaminen, märkien lattiapintojen kuivaaminen, liukuesteiden 

hankkiminen saunatiloihin. Koko henkilökunta on vastuussa havaitsemansa riskin korjaamisesta 

tai tiedottamisesta palveluesimiehelle. Palveluesimies vastaa viime kädessä siitä, että ne riskit 

poistetaan, joiden poistaminen on rakenteelliset tai taloudelliset seikat huomioiden mahdollista. 

 

4. LAITTEISIIN LIITTYVÄT RISKIT 

 

4.1. SÄHKÖLAITTEET: 

 

Ei säännöllisiä vuosihúoltoja, rikkoutuneet laitteet joko korjautetaan tai vaihdetaan uusiin heti, 

kun vika on havaittu. Vastuu on koko henkilökunnalla. 

 

4.2. LÄÄKINTÄLAITTEET: 

 

Piippurannan ryhmäkodeissa on käytössä seuraavia hoitolaitteita ja mittareita: 

• verenpainemittareita( digitaali ja manuaali) 

• verensokerimittareita 

• korvakuumemittareita 

• happisaturaatiomittari 

• henkilövaakoja (istuma- ja seisomavaaka sekä pyörätuolivaaka) 

•                    henkilö- ja kattonostimet 

• hoitosängyt 

• kuntosalivälineitä (kts. erillinen lista) 
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• pika-crp-laite 

 

Edellä mainituista mittareista ja laitteista on erillinen huolto – ja kalibrointiohjeistus. 

 

Vastuu laitteiden toimintakunnosta on jokaisella työntekijällä. Tiimeihin on valittu laite- ja 

apuvälinevastaavat ja heidän tehtävänään on viimekädessä huolehtia laitteiden toimivuus. 

Lisälaitteiden ja mittareiden hankinnasta päättää palveluesimies tiimin ehdotusten ja tarpeiden 

mukaan. 

 

Laite/mittari  Kalibrointi/huolto vastuuhenkilö     Kuinka usein 

 

Verenpainemittarit Tiimien sairaanhoitajat toimittavat         Tekninen palvelu määrittää 

                                          mittarin Kyllöön (tekniset palvelut)      huoltovälin (n. 1-2 vuotta) 

                                          (vain Omron-mittarit kalibroitavissa) 

 

Asukkaiden  

verensokerimittarit Ei tarvitse kalibroida                           Mikäli mittari menee rikki,                            

                                                                                                                 hankitaan uusi hoitotarvike-                                                          

                                                                                                                 jakelusta 

Ammattikäytössä olevat  

verensokerimittarit Tiimien sairaanhoitajat                             1-2 viikon välein. Tulokset 

                                            huolehtivat kalibroinnin                            lähetetään sähköisesti  

                                                                                                                 rekisteriin 

Happisaturaatiomittari Ei voi kalibroida 

 

Henkilövaa’at Tiimien sairaanhoitajat toimittavat          Tekninen palvelu määrittää 

                                            mittarin Kyllöön (tekniset palvelut)       huoltovälin (n. 1- 2) vuotta 

                                           (tuolivaaka, muita ei voi kalibroida) 

 

Korvakuumemittari Ei tarvitse kalibroida. 

 

Pika-crp-mittari               Sairaanhoitajat                                             viikoittain 

 

Imulaite                             Ei tarvitse kalibroida.                                 Huolto Juha Meinander,  

                                                                                                                  62191, tarvittaessa 

Sähköinen painehaava-    Ei kalibrointia                                             Huolto Juha Meinander,  

patja                                                                                                         62191, tarvittaessa. 

  

Sairaalasängyt Jyte laitehuolto, Markku Hämäläinen       Tarvittaessa, ei säännöllistä                    

                       puh. 62191                                                     huoltoa. 

 

Henkilönostimet               Laitevastaavat huolehtivat                           Respectan vuosihuollot 

                                           tilaamisesta 

 

4.3. TURVALAITTEISTOT: 

 

Yksikössä on ajan tasalla oleva palo-ja pelastussuunnitelma. 

Yksikössä on automaattinen palovaroitusjärjestelmä, joka on suoraan yhteydessä 

hätäkeskukseen sekä automaattinen sammutinlaitteisto. 

Ryhmäkodeissa on lisäksi alkusammutukseen tarvittavaa välineistöä kuten sammuttimia ja 

palopeitteitä. 
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Asukkailla turvarannekkeet ja osalla asukkaista ovihälyttimet,  joista hälytys tulee 

turvapuhelimeen. Asukkaan tarpeen mukaan huoneisiin voidaan asentaa puheyhteys. 

Asukkaiden turvarannekkeet ovat kulunvalvonnallisia. 

Kiinteistössä on sähköinen lukitusjärjestelmä, johon myönnetään yksilölliset kulkuoikeudet. 

 

Yksikössä on tallentava kameravalvonta. 

 

Jokaista hoitajaa varten on hälytyslaite, jolla saa hälytettyä vartijan tai apua muilta vuoron 

hoitajilta. 

 

5. TIETOSUOJARISKIT 

 

Kaupungin intranetistä löytyvät ajantasaiset tietosuojaohjeet ja -käytännöt. 

 

Yksikössä on käytössä alueen yhteinen Effica-tietojärjestelmä. Järjestelmään on kullekin 

hoitajalle annettu omat käyttäjätunnukset, joissa on määritelty ne oikeudet, joiden mukaisesti 

hän pääsee asiakastietoihin. 

 

Asiakastiedot on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Ohjelma vaatii 

säännöllisesti vaihtamaan salasanan.  

 

Paperilla olevia asiakaskohtaisia tietoja (esim. hoito- ja palvelusuunnitelmat, seurantatiedot) 

säilytetään vain lukituissa toimistotiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä kuin 

poikkeustapauksissa hoitajan seurassa. Asiakastietoja ei ole lupa viedä talon ulkopuolelle. 

Suullisesti asiakastietoja käsitellään vain henkilökunnan kesken (esim. raporttitilanteet 

työvuorojen vaihtuessa) ja siten, että ulkopuoliset eivät pääse niitä kuulemaan. 

 

Jos havaitaan, että joku työntekijä ei ole noudattanut tietosuojamääräyksiä tai -ohjeita, asia 

otetaan välittömästi puheeksi asianomaisen kanssa. Ensin tiimivastaava keskustelee kyseisen 

henkilön kanssa huomauttaakseen asiasta ja jos tilanne toistuu, palveluesimies puuttuu asiaan. 

 

6. HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT 

 

6.1. HENKILÖSTÖN AIHEUTTAMAT RISKIT 

 

Tapahtuneet riskitilanteet käsitellään tiimeissä, jotta tapahtuneesta voitaisiin oppia ja jotta 

voitaisiin keksiä toimenpiteitä, joilla sen toistuminen voitaisiin estää. Tapahtuman käsittelyn 

tarkoituksena ei ole syyllisten etsiminen, vaan virheistä oppiminen ja niiden toistumisen 

ennaltaehkäiseminen. 

 

Käsittely kuten kohdassa 2, lääkehoitoon liittyvät riskit. 

 

6.2. HENKILÖSTÖLLE AIHEUTUVAT RISKIT 

 

Tapahtuneet riskitilanteet käsitellään työyhteisössä, jotta tapahtuneesta voidaan oppia ja 

tapahtuman toistumiseen voidaan varautua ennalta ja keksiä toimenpiteitä, joilla sen 

toistuminen voitaisiin estää. 

 

Sattuneista uhka- tai väkivaltatilanteista tehdään aina intranetistä löytyvä uhkatilanneilmoitus, 

joka printataan palveluesimiestä varten ja joka menee automaattisesti sähköisenä 

työsuojeluvaltuutetulle. Kaikki uhkatilanteet käydään samana päivänä läpi työtovereiden kanssa 

ja tarvittaessa käsittelyä jatketaan tiimipalaverissa esimiehen ollessa mukana. Tiimin kesken 
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mietitään toimintatapoja ja keinoja, joilla tilanteen uusiutuminen voitaisiin estää. 

Työterveushuollosta voidaan saada kriisiapua ja apua tilanteiden jälkipuintiin. Tarvittaessa 

asian käsittelyä jatketaan työsuojeluvaltuutetun kanssa. Palveluesimies ilmoittaa 

kolmannesvuosikatsauksessa tapahtuneiden uhkatilanteiden määrän johdon tietoon. Työsuojelun 

kanssa tehdään yhteistyötä myös muissa henkilöstön hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. 

Tiimeihin on nimetty työsuojeluasiamiehet, jotka tuovat huomaamansa epäkohdat esimiehen 

tietoon. Jos esimies ei pysty omilla toimillaan tilannetta ratkaisemaan, hän on yhteydessä 

työsuojeluvaltuutettuun tilanteen korjaamiseksi. 

 

Ohje uhkatilanneilmoituksen tekemiseen: 

Uhka  / väkivaltatilanteen tai läheltä piti tilanteen jälkeen täytetään lomake intrassa, voit tehdä 

sen yhdessä työparisi kanssa. 

Löytyy intrassa turvallisuus ja tilat alta/ turvalliset työolosuhteet /asiakasväkivallan uhka/ 

Lomake Jyväskylän kaupunki uhkatilanne ja läheltä piti tilanne. 

Tulosta täytetty lomake itsellesi ja palveluesimiehelle. 

Täytetty lomake menee työsuojeluvaltuutetulle. 

 

Tilanteen jälkeen työvuorossa  olevien kanssa käydään tapahtuma lävitse, jos tilanne on  

aiheuttanut  vammoja /pelkoa/ tai muita oireita, käy  lääkärissä  heti , iltaisin ja viikonloppuisin 

päivystyksessä ja  viikolla työterveyshuollossa. 

 

Seuraavana päivänä ilmoitus palveluesimiehelle ja tiimivastaavalle tapahtuneesta sekä tilanteen 

läpikäyminen uudelleen/ purku. Tarvittaessa yhteys työterveyshuoltoon yksilö/ ryhmäpurun 

järjestämiseksi. 

 

Uhka- väkivalta tilanteista pidetään seurantaa ja puututaan tilanteiden syntymiseen 

ennaltaehkäisevästi koulutuksen ja työnohjauksen kautta. 

 

Työtapaturmista tehdään intranetin kautta sähköinen tapaturmailmoitus, joka lähetetään myös 

esimiehelle tiedoksi. Työtapaturmien jälkeen asiaa  käsitellään tarvittaessa tiimeissä ja mietitään 

toimintatapoja, joilla tilanteen uusiutuminen voidaan estää.  

 

Työterveyshuollon kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä ja se järjestää säännöllisiä 

terveystarkastuksia, esim. yötyöntekijöiden tarkastukset. Tarvittaessa työterveyshuolto tekee 

työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä. 

 

Esimiehen velvollisuuksiin kuuluu työntekijöiden sairauspoissaolojen seuraaminen kaupungin  

Työkyvyn tuki -seurantamallin mukaisesti. Kun sairauspäiviä on vuodesssa kertynyt 30, 

pidetään keskustelu työssä pärjäämisestä ja mietitään keinoja työn järjestämiseen siten, että sen 

tekeminen on mahdollista terveydelliset seikat huomioiden. Tällöin tehdään tiivistä yhteistyötä 

sekä työterveyshuollon että kaupungin uudelleensijoitusyksikön kanssa. 

 

Kaupungilla on toimintamalli päihdeongelmien tunnistamiseen ja käsittelemiseen. Ongelmien 

ilmetessä toimitaan mallin mukaan.  Työkyvyn hallintamalli sisältää linkin päihdeohjeistukseen. 

 

Koko kaupungin tasolla järjestetään joka toinen vuosi työhyvinvointikysely, jonka tulokset 

käsitellään tiimeissä esimiehen johdolla. Tulosten pohjalta mietitään tarvittavia 

kehittämistoimenpiteitä, joiden toteuttamisesta esimies on vastuussa. 
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7. ASUMISEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT 

 

Toimintatapa on sama kuin lääkehoitoon, tiloihin, laitteisiin ja henkilökuntaan liittyvillä 

riskeillä. 

 

8. ASIAKKAAN AIHEUTTAMAT RISKIT 

 

Toimintatavat eri tapauksille on selvitetty aiempana. Menettelytapa riippuu siitä, kenelle riski on 

aiheutunut, kuinka vakava se on ollut, mitä seurauksia tapahtumasta on koitunut ja siitä, millä 

keinoin tapahtuman toistuminen on estettävissä. 

 
Muutoksista tiedottaminen 

 
Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökun-
nalle ja muille yhteistyötahoille? 

Koko talon henkilöstökokoukset pidetään joka toinen viikko. Tiimit järjestävät omat 

tiimipalaverinsa samoin joka toinen viikko. 

Kokouksista tehdään sähköiset muistiot, jotka lähetetään henkilöstölle sähköpostilla. 

Koko henkilökunta on velvoitettu lukemaan kokouspöytäkirjat niistä kokouksista, joihin ei ole 

itse osallistunut. 

 

Omaisille lähetetään tarvittaessa tiedotteet postitse kotiin. Osasta asioita tiedotetaan omaisille 

myös puhelimitse. Asukkaille voidaan tarvittaessa jakaa kirjalliset tiedotteet koteihin. Myös 

ryhmäkotien ilmoitustauluja käytetään tiedottamiseen. 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi 
olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 
 

Vastuualueen johtoryhmä on määrittänyt koko vastuualuetta koskevat asiat. 

 

Palvelupäällikkö Eeva-Liisa Saarman on organisoinut suunnitelmien tekemisen sekä hyväksynyt 

toimintayksikköjen suunnitelmat vuonna 2014. 

 

Piippurannan ryhmäkodeissa palveluesimies Tuula Levola toimii omavalvonnan vastuuhenkilönä 

sen laatimisessa ja seurannassa ja hänen poissa ollessaan palveluesimiehen varahenkilö vastaa seu-

rannasta. 
 

Koko henkilöstö on osallistunut omavalvontasuunnitelman tekemiseen ja osallistuu vuosittain sen 

päivittämiseen. 

 

Toteutus: 

 

Tiimi päivittää yhdessä ”tiimiosiot” kerran vuodessa esimerkiksi tiimikokouksen yhteydessä. 

”Vuosikelloon” päätetään kuukausi, jolloin päivitys tehdään ja tiimivastaava huolehtii, että asia 

otetaan silloin käsittelyyn. Jokaisen vastuualueen vastuuhenkilö huolehtii oman osuuden päivittä-

misestä. Jokainen hoitaja ottaa vastuun omasta työstään ja on valmis kehittämään omaa toimin-

taansa. 
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Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 
 

o palveluesimies Tuula Levola, puh. 014 266 3819, s.posti tuula.levola@jkl.fi 
 
Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanoryhmän jäsenet yksikössä: 
 

o palveluesimies Tuula Levola 

o palveluesimiehen varahenkilö, sosiaaliohjaaja Kirsi Heikkilä (pois töistä, sijaisena Saija 

Elomaa) 

o sairaanhoitajat Marja Airola ja Sanna Kamio 

o lähihoitaja Mari Keskinen ja perushoitaja Saija Elomaa 

o toimintaterapeutti Elisabet Heikkinen 

 
Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 
 

Omavalvonta sisältyy kaikkeen hoidolliseen toimintaan sekä niitä tukeviin palveluihin eli 

kaikkeen hoitoon ja palveluun. Asukkaalle annettavien hoitojen ja palvelujen laatu tulee taata ja 

laadun takaamiseksi tarvitaan erilaisia toimintaohjeita ja sääntöjä, joita noudatetaan ja 

valvotaan. Myöskin laatua valvovia mittareita on käytössä esim. perehdytyksen laadun mittarit 

(pisteytetyt kyselyt, joissa kysytään palaute sijaisilta ja opiskelijoilta), asiakastyytyväisyyskyselyt, 

lääkejääkaappien lämpötilaseuranta jne. 

 

Hoitotyöntekijöille on kaikille jaettu erilaisia vastuualueita. Jokainen vastuualue on tarkemmin 

määritelty perehdytyskansioon, mitä toiminta pitää sisällään (kts. perehdytyskansio). Jokainen 

vastuualue pitää sisällään erilaisia käytännön tehtäviä esim. turvalaitevastaavien tehtävänä on 

olla selvillä turvateknisistä laitteista ja valvoa niiden toimintaa yhdessä ylläpitäjän kanssa ja 

tiedottaa sekä kouluttaa tiimin muita jäseniä.  

 

Jokainen työntekijä pyrkii oman vastuualueensa laadukkaaseen toteuttamiseen. Myös vas-

tuualueiden toteutumista seurataan. Jos jokin vastuualuekokonaisuus ei toimi, siitä keskustellaan 

asianomaisten kanssa ja palveluesimies viime kädessä puuttuu asiaan henkilökohtaisella 

keskustelulla. 

 

Tiimien välinen yhteistyö ja tiimin sisäinen yhteistyö ja tiedottaminen vastuualueiden toteu-

tumisesta on tärkeää. Esim. virikevastaavien tehtävä on organisoida virkistystä asukkaille, mutta 

sen toteuttaminen on kaikkien hoitotyöntekijöiden vastuulla. Omavalvontaa on seurata 

toteutuuko suunnitelmat ja kirjata toteutuneet kuukausiseurantoihin sekä asukkaiden kh-tots-

lehdelle terveysefficaan.  

 

Hoito-ja palvelusuunnitelmaan laaditut auttamismenetelmät on integroitava hoitotyön 

käytäntöön. Esim. hoitotyön tavoitteena on, että asukkaan jalkavoimat vahvistuvat. 

Auttamismenetelmänä on kävelyttämisharjoitteet voinnin mukaan päivittäin siirtymistilanteissa 

ja motomedillä polkeminen kaksi kertaa viikossa. Tällöin motomed-harjoitteet kirjataan 

hoitajien kalenteriin ja vuorossa oleva hoitaja sitoutuu hulehtimaan harjoitteiden toteutumisesta 

ja kirjaa toteutumat kh-totsille. Tämä ohjeistus kirjataan myös asukkaan huoneentaululle. 

 

Omavalvontaa ovat toki muutkin kuin jaetut vastuualueet. Omavalvontaan kuuluu omahoitajan 

tehtävät (kts. perehdytyskansioista omahoitajien tehtävänkuva). Merkittävänä on omien 

asukkaiden hoitoon perehtyminen, hoito-ja palvelusunnitelman laadinta, toteuttaminen ja 

mailto:tuula.levola@jkl.fi
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arviointi yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa. Laadukas RAI-arvioinnin  tekeminen kaksi 

kertaa vuodessa ja asukkaan voinnin selkeässä muutosvaiheessa on tärkeä osa työtä. 

 

Omavalvontaan liittyy myös organisaation määräämiä työtehtäviä, vastuita ja koko pal-

velukokonaisuudesta vastaamista työvuoron aikana. Nämä asiat perehdytetään uudelle 

työntekijälle perehdytysohjelman pohjalta ja ollaan työyhteisönä avoimia ja herkkiä kuulemaan 

uuden työntekijän mielipiteitä ja kysymyksiä. Perehdytyksen apuvälineenä käytetään 

perehdytyskansiosta löytyvää perehdytyslomaketta. Lääkehoidon perehdytyksen apuvälineenä 

käytetään lääkehoidon perehdytyslomaketta. 

Tärkeää omavalvontaa on jokaisen hoitajan oma vastuu ottaa selvää asioista ja 

toimintakäytänteistä. Uusi työntekijä ohjataan tiedon lähteille. Työntekijän tulee olla oma-

aloitteinen ja yhteistyökykyinen.  

 

Laatua on hyvän työilmapiirin ylläpitäminen. Hyvää työilmapiiriä voidaan ylläpitää hyvällä ja 

rakentavalla esimiestyöllä sekä tiimien toimivuuden kehittämisellä. Aiemmin vuoden kehittämis-

teemana on ollut tiimityön kehittäminen ja siihen on silloin saatu koulutusta ja tiimityön 

kehittämistä on jatkettu senkin jälkeen. Tiimityötä voidaan mitata kehityskeskusteluissa, joissa 

palveluesimies  kerää mielipidetietoa ja tuo sitä rakentavasti tiimien tietoon.  

Jokainen työntekijä on vastuussa työilmapiiristä. Tiimeissä on laadittu tiimisopimus, mikä 

sisältää arvojen ja periaatteiden ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisen. Jokainen työntekijä 

allekirjoittaa sopimuksen ja on tällöin sitoutunut yhteisiin sääntöihin, myöskin niiden 

toteutumista valvotaan. (kts. tiimisopimus) 

 

Vuosikello on toiminut organisaation määrittelemien tehtävien runkona. Se sisältää ne asiakoko-

naisuudet, mitä on organisaation sisällä tehtävä kaikissa vastaavissa yksiköissä. Vuosikelloon si-

joitetaan jokaisen vastuu osa-alueen päivityspäivät esim. touko- ja syyskuussa opiskelijalistat vah-

vistetaan (opiskelijavastaava) tai toukokuussa perehdytyskansion päivitys (perehdytysvastaava) 

jne.  

 
Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

 
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja omaval-
vonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 
 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 
 

Omavalvontasuunnitelma pidetään ryhmäkotien ilmoitustauluilla asukkaita ja omaisia varten 

sekä toimistoissa hoitajia varten. Liitemateriaalit, esim. lääkehoitosuunnitelma ja perehdytyskan-

sio, löytyvät hoitajien toimistotiloista ja ne saa tutustumista varten pyytämällä hoitajalta. 

(Vuoden 2019 aikana on suunnitelmissa laatia myös omaisten käyttöön perehdytyskansio, jossa 

heitä ohjeistetaan mm. asukkaan muuttovaiheessa huolehdittavista asioista, yksikön toimintata-

voista, virkistysasioista ja asukkaan poismuuttoon tai menehtymiseen liittyvistä asioista.) 
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ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
Palvelutarpeen arviointi 

 
Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa 
kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvit-
tämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdolli-
suudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kogni-
tiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät 
riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 
 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Uuden asukkaan kohdalla hoidon tarve määräytyy asukkaan hoitoisuuden mukaan. Hoitoisuu-

desta saamme tietoa SAS-työryhmästä, lähettävästä hoitoyksiköstä, omaisilta, asukkaalta ja sai-

raskertomustiedoista. SAS-työryhmä on tehnyt alustavan arvion asukkaan sopivuudesta yksik-

köömme. 

 

Asukkaan hoidon tarvetta arvioidaan edellä mainittujen esitietojen lisäksi havainnoimalla koko-

naisvaltaista toimintakykyä, erityisesti liikkumista ja apuvälineiden tarvetta, kognitiivista kykyä 

ja psyykkistä tilaa.  

 

Hoidon tarpeen arviointiin vaikuttaa myös asukkaan sen hetkinen terveydentila, esimerkkinä 

muutokset perussairauksien hoitotasapainossa. Hoidon tarve arvioidaan moniammatillisesti asuk-

kaan yksilöllisten tarpeiden mukaan yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa. Tarvittaessa voimme 

pyytää vanhuspsykiatrisen työryhmän ja fysioterapeutin kannanottoa hoidon tarpeen arviointiin. 

 

Yksikössämme käytetään toimintakyvyn arvioinnin tukena RAI-mittaristoa. Uuden asukkaan 

muuttaessa taloon ensimmäinen RAI-arviointi tehdään noin kuukauden kuluttua. Tämän jälkeen 

pidetään hoitosuunnitelmapalaveri yhdessä asukkaan, omaisen, omahoitajan ja sairaanhoitajan 

kesken, missä laaditaan yksilöllinen RAI-pohjainen hoitosuunnitelma hoidontarpeen pohjalta. 

Hoitosuunnitelman toteutumista arvioidaan päivittäin ja hoitosuunnitelmapalaverit pidetään 2 

kertaa vuodessa, jolloin myös päivitetään RAI-arvioinnit. 

 

Yksikkömme kaikille asukkaille tehdään MMSE sekä MNA-testit kerran vuodessa. 

 

Uuden asukkaan muuttaessa Piippurantaan pyritään saamaan mahdollisimman monipuolinen 

tieto asukkaasta muilta yhteistyötahoilta, omaisilta ja asukkaalta itseltään. Käytössä ovat Terveys-

Effican tiedot, lomakepaketti ”uuden asukkaan muuttaessa Piippurannan ryhmäkotiin”, mikä si-

sältää mm. tärkeän elämänkaarilomakkeen ja tulohaastattelulomakkeen. Tulohaastattelukartoi-

tuksen yhteydessä saadaan heti tärkeää asukaslähtöistä tietoa uuden asukkaan avuntarpeesta ja 

elämäntavasta. Voimavaralähtöisesti havainnoidaan, mitä asukas kykenee tekemään itse ja missä 

hän tarvitsee tukea, apua ja ohjausta. Välitetään tieto tiimille. Osallisuuden tukemista on riittävä, 

monipuolinen tieto asukkaasta, asukaslähtöinen kotouttaminen ryhmäkotiyhteisöön ja yhteisön 

päivärytmiin mukaan ottaminen. Olennaista on tietää heti asukkaan muuttaessa, mitkä asiat ovat 

asukkaalle tärkeitä. 

 

TOIMINTATERAPIA PIIPPURANNAN RYHMÄKODEISSA  

 

Toimintaterapiaan ohjautuminen: 

 

Toimintaterapia Piippurannan ryhmäkodeissa toteutetaan joko yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Yk-

silölliseen toimintaterapiaan tullaan hoitotiimin/lääkärin lähettämänä. Kuntouttavan/toimintaky-

kyä ylläpitävän toimintaterapian pohjana täytyy olla toimintakyvyn arviointi, jotta työskentelyllä 

on selvä tavoite ja tarkoitus. Toimintaterapeutti työskentelee osana muuta hoitotiimiä osallistuen 

mm. tarpeen mukaan hoitopalavereihin.  



 

20 

 

Toimintakyvyn arviointi ja yksilöllinen toimintaterapia: 

 

Arviointi on asiakkaan kanssa yhdessä tehtävää työtä, jossa asiakkaalla on merkittävä rooli oman 

pärjäämisensä asiantuntijana. Yhteistyö vaatii asiakkaan suostumusta ja halua tarkastella omaa 

toimintaansa yhdessä toimintaterapeutin kanssa. Arvioinnissa käytetään apuna erilaisia toiminta-

kyvyn itsearviointi- sekä havainnointimittareita. Arviointi sisältää sekä ”pöytätason arviointiteh-

täviä” että käytännön tekemistä (esim. vapaamuotoista/strukturoitua haastattelua, kyselykaavak-

keita, jatkuvaa havainnointia, itseohjautuvaa tai ohjattua toimintaa). Käytettävät mittarit/arvi-

ointimenetelmät valitaan asiakkaan tilanne sekä arvioitavat asiat huomioiden.  

 

Arvioinnista saatavien tulosten perusteella asiakas ja toimintaterapeutti asettavat tavoitteet yksi-

lölliselle toimintaterapialle. Yksilöllisen toimintaterapian tavoitteet voivat tulla myös suoraan hoi-

totiimiltä, jos asiakkaalla huomataan haasteita arkipäivän toiminnoissa. Tällaisia voivat olla esi-

merkiksi ruokailuun, itsestä huolehtimiseen, asioimiseen, liikkumiseen tai tunneilmaisuun liittyvät 

asiat. 

 

Kirjaaminen ja tiedottaminen:  

 

Toimintaterapeutti kirjaa arviointi- ja terapiakerrat Effican toim-lehdelle sekä tekee terapiasuh-

teen päätyttyä yhteenvedon ko. lehdelle. Asiakasajat näkyvät toimintaterapia/viriketoiminta -ka-

lenterissa. 
 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
 

Asukkaan osallisuutta tukee hoito- ja palvelusuunnitelman laadinta yhdessä asukkaan ja hänet 

tuntevien omaisten, omahoitajan ja sairaanhoitajan kanssa. Hoitosuunnitelma laaditaan noin 5 

viikon kuluttua asukkaan muuttaessa taloon. Tätä ennen on tehty RAI-arviointi asukkaan toimin-

takyvystä. Hoitosuunnitelmapalaverissa sovitaan yhteisistä toteutettavissa olevista hoidon tavoit-

teista ja auttamismenetelmistä, mitkä kirjataan ja niitä arvioidaan. Kyseessä on asukkaan hoito-

palaveri ja hän on hoidon keskiössä. Kaikki suunnitellut toiminnot tukevat asukkaan osallisuutta 

ja toimintakykyä. 

 
 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suun-
nitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoit-
teet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuunnitel-
maa ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 

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

Omahoitaja laatii hoito- ja palvelusuunnitelman hoitosuunnitelmapalaverin jälkeen. Asukas ja 

omainen saavat kirjallisen version hoitosuunnitelmasta, minkä he allekirjoittavat. 

 

Hoitosuunnitelman toteutumista seurataan päivittäin raporteilla. Omahoitajien velvollisuus on tie-

dottaa suullisesti ja kirjallisesti tiimin jäseniä havaitessaan esim. muutoksia oman asukkaan toi-

mintakyvyssä tai omaisyhteistyöhön liittyvistä asioissa. Päivittäisillä hoitajien raporteilla käsitel-

lään asukkaan vointi sekä kerrotaan kh-totsin ja hopasun lisäksi tärkeät yksittäiset tiedotettavat 

asiat. Näitä asioita voidaan käsitellä myös tiimipalavereissa. 

 

Lakisääteisesti hoitosuunnitelmat tarkistetaan aina Rai-arvioiden yhteydessä eli vähintään kaksi 

kertaa vuodessa sekä aina asukkaan voinnin muuttuessa merkittävästi. Piippurannassa sen lisäksi 
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tarkistetaan hoitosuunnitelmat aina kolmen kuukauden välein ja tärkeimmät tavoitteet kirjataan 

khtots:lle. 

Asukkaiden huoneissa on käytössä myös ”tsemppitaulut”, mihin on koottuna muutamia tärkeim-

piä asukkaan hyvinvointia lisääviä hoidon tavoitteita. Ne päivitetään hoitosuunnitelmien tarkis-

tusten yhteydessä. 
 

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

 tsemppitaulut päivitetään ja kaikki ottavat vastuun siitä, että lukevat ne 

 hopasut tulostetaan kansioihin toimistoon, josta niitä on helppo lukea. Päivittäiskirjaukset 

tehdään hopasuiden pohjalta! 

 kolmen kuukauden välein tärkeimmät tavoitteet kirjataan myös khtots:lle, jolloin ne nou-

sevat esiin helpommin kuin kansiosta etsimällä 
 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30 §) 

 
Kun lapsi on sijoitettu laitoshuoltoon avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna, hänelle laaditaan hoito- ja kasvatussuunni-
telma, joka täydentää lastensuojelulain 30 §:n mukaista asiakassuunnitelmaa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan 
lapsen laitoksessa tarvitseman hoidon ja huollon sisältöä, ottaen huomioon, mitä asiakassuunnitelmassa on määritelty sijais-
huollon tarkoituksesta ja sen tavoitteesta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma täydentää asiakassuunnitelmaa ja tukee laitoksessa 
järjestettävän tosiasiallisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on annettava tiedoksi lapsen 
asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä lapsen huoltajille. 
 

Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 
 

Hoitosuunnitelmat ovat helposti saatavilla hoitajien toimistoissa kansioissa. Näin voidaan päivit-

täiskirjaamisen yhteydessä katsoa kunkin asukkaan hopasu ja kirjata sen mukaisesti huomioita 

asukkaan voinnissa. Tämä asia on vielä kehittämisalueena.  

 

Hoitajien palatessa lomilta tai vapailta he aktiivisesti hankkivat tietoa asukkaiden voinnista effi-

calta sekä suullisesti kysyvät tiimin jäseniltä. Raportoinnin merkitystä ei voi koskaan korostaa 

liikaa eikä aktiivista tiedon hankintaa. 
 

Asiakkaan kohtelu 

 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemat-
tomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen 
vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon 
palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistu-
mistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 

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

Asukkaan osallisuutta tuetaan päivittäin hoitajan läsnäololla. Pyritään, että asukas tulee riittävästi 

kuulluksi ja asukkaan mielipiteet ja toiveet kerrotaan tiimiin/omahoitajalle. Arjessa kannustetaan 

ja tuetaan asukasta päivittäisissä toiminnoissa osallistumaan. Esim. pesuissa asukas pesee itse siltä 

osin, kuin pystyy, juo juoman (muu ruoka avustetaan), kannustetaan seisomaan nousuun tuettuna, 

ei kannateltuna (jos asukas pystyy), kävelytetään pieniä matkoja jne. 

 

Asukkaan osallisuutta tuetaan yhteisössä olemiseen (yhteisöruokailut, lehdenlukuhetket, erilaiset 

ryhmät mm. asukaskokoukset, Klubin toiminnot, kuntosaliryhmät). Hoitaja on läsnä yhteisössä 

keskustellen ja kuulumisia vaihdellen. Hoitaja ohjaa asukkaita esim. keskustelemaan yhdessä.  

 

Osallisuutta tukee hoitajan ja asukkaan kahdenkeskeinen aika, esim. yhdessä ulkoilut, huoneessa 

käydyt keskustelut, pesuhetket ja hiusten laitto jne. 
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Omahoitajuus: 

 

Omahoitajuuden tarkoituksena on toimia oman asukkaan hoidon koordinoijana, tiedottajana, 

kuulijana, konkreettisesti hoitaa asukkaan esim. hankinta-asioita, käyttää asioilla (mahdollisuuk-

sien mukaan) jne. Omahoitajan tehtävä on olla yhteydessä asukkaan lähiomaisiin ja välittää tietoa 

tiimin muille jäsenille asukkaan kannalta olennaisissa asioissa. Omahoitajan tehtävänä on myös 

seurata, että asukkaan itsemäärääminen toteutuu niissä puitteissa, missä se on turvallista ja mah-

dollista. 

Tärkeä osa omahoitajuutta ovat myös RAI-arviointien ja hoitosuunnitelmien tekeminen. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtai-
sesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuol-
lossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus 
uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoi-
menpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Las-
tensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa. 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
 

Jokaisella ihmisellä on oikeus itsemääräämisoikeuteen kokonaisvaltaisesti (fyysinen, psyykkinen 

ja sosiaalinen). 

 

Toteutumiseen vaikuttavat asukkaan oma tila, ymmärrys, sairaudet, akuutti sairauden vaihe. 

Myös hoitajamitoitukset ja fyysiset tilarajoitteet vaikuttavat itsemääräämisoikeuden toteutumi-

seen. 

 

Hoito- ja palvelusuunnitelmassa tulee näkyä, jos itsemääräämisoikeutta on jouduttu rajoitta-

maan sekä lääkärin kirjallinen lupa sille. Asukkaan toiveet kuullaan ja selvitetään, voidaanko 

toiveet toteuttaa. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa valvotaan itsemääräämisoikeuden toteutu-

mista. 

 

Omahoitaja seuraa asukkaan tilannetta ja hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuja käytänteiden 

toteutumista arjessa yhdessä tiimin ja omaisten kanssa. 

 

Meillä ei ole käytössä itsemääräämisoikeuden tukemissuunnitelmaa. 

 

Lääkäriltä pyydetään lupa erilaisiin rajoitteisiin esim. turvavyö pyörätuoliin, sänkyyn laidat, 

hygieniahaalari, turvaliivit jne. Hoitajat perustelevat asukkaalle ja omaisille, minkä vuoksi mah-

dolliset rajoitukset ovat tarpeen. 

 

Rajoite voi olla myös rajallinen, esim. lääkehoito akuuttiin sairauteen, voinnin muutos, ravitse-

mus-näkökulma, taloudellinen rajoite (vähävarainen, ei voi esimerkiksi käydä hierojalla). 

Jatkuvalla seurannalla valvotaan, ettei rajoite on käytössä vain niin kauan, kuin siihen on todelli-

nen tarve. Rajoitteiden tarve harkitaan uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein. 

 
 
Pohdittavaksi: 
- Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta (rutiininomaiset käytännöt, 
vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.) 
 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekijöiden perehty-
mistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeustur-
vaa. 
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Asiakkaan kohtelu 

 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuo-
rovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle 
viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämis-
vastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida 
epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 
 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-
lista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta koh-
dannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? 
 

Tiimissä on laadittu yhteiset arvot ja pelisäännöt ja niiden noudattamiseen on sitouduttu. Tii-

missä on laadittu myös toimintaohjeistus, mikäli kyseisiä asioita ei työntekijä noudata.  Mikäli 

tiimin jäsen havaitsee asukkaan epäasiallista kohtelua, hän pyrkii puuttumaan tilanteeseen välit-

tömästi. Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu, tulee siitä puhua tiimivastaavan ja esimiehen kanssa. 

Esimies voi antaa epäasiallisesta kohtelusta huomautuksen tai varoituksen. Tilanteeseen on puu-

tuttava mahdollisimman pian. Se vaatii rohkeutta ottaa asia puheeksi asianomaisen kanssa. 

 

Mikäli toinen asukas kohtelee asuintoveria epäasiallisesti, siihen pitää puuttua heti. Asukkaalle 

on kerrottava, miten yhteisössä voi käyttäytyä ja tarpeen mukaan asukas ohjataan omaan huo-

neeseen rauhoittumaan.  Asiasta on tiimissä tehtävä yhteinen linjaus, miten toimitaan kyseisen 

asukkaan kanssa. Hoitohenkilökunnan tehtävä on turvata asukkaiden hyvinvointi parhaalla 

mahdollisella tavalla. Tarvittaessa asian tiimoilta konsultoidaan yhteistyötahoja esim. vanhus-

psykiatrista työryhmää. 

 

Asukasta kohdannut vaaratilanne käydään läpi rauhallisesti keskustellen asianomaisten kanssa. 

Hoitohenkilökunnan on pyrittävä takaamaan, ettei vaaratilanne enää toistu. Tähän liittyy enna-

koimisen taito. Pyritään tiimissä moniammatillisesti pohtimaan ja laatimaan sellaiset käytännön 

järjestelyt ja toimintaohjeet, että asukkaat voivat kokea olevansa turvassa omassa asuinyhteisös-

sään. 

 

Asukkaalle kerrotaan hänen oikeudestaan tehdä valitus potilasasiamiehelle, mikäli tarve vaatii. 

 

Sekä henkilöstön että asukkaiden ja omaisten on mahdollista antaa palautetta myös internetin 

kautta. Kaupungin nettisivuilla on palautelomakkeet sekä asiakkaille että henkilöstölle. Lomak-

keet löytyvät osoitteesta: 

 

http://www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet  
 

Asiakkaan tiedonsaanti ja tukeminen hänen kokemansa haittatapahtuman jälkeen: 

 

Asukkaalle yleisiä haittatapahtumia ovat lääkevirheet sekä kaatumiset. Lääkevirheen sattuessa 

hoitohenkilökunnalle on laadittu erillinen kirjallinen ohjeistus :”Toimintaohje asukkaan 

saadessa väärät lääkkeet”. Ohjeistus on näkyvissä lääkehuoneissa. Ohjeessa on tarkkaan kirjattu 

menettelyprosessi. Asukasta ja omaista informoidaan rauhallisesti ja ammatillisesti huomioiden 

asukkaan kokonaistilanne ja lääkevirheen vakavuus.  Asukkaan vointia seurataan lääkärin 

antamien ohjeiden mukaan. Huolellinen kirjaaminen on olennaisen tärkeää. Hoitohenkilökunta 

on asukkaan ja omaisen tukena ja huolehtii tiedottamisesta ja tarpeen mukaan ohjaa ottamaan 

yhteyttä potilasasiamieheen, mikäli asukas tai omainen haluavat 

haittatapahtumailmoituksen/hoitovirheselvityksen tehdä. 

 

Kaatumisen jälkeen huolehditaan asukkaan kokonaisvoinnista ja turvallisuudesta. Selvitellään 

tapahtumaolosuhteet ja tarkistetaan vammat. Vammojen arvio ja hoito tapahtuu ammatillisten 

toiminta-ohjeiden mukaisesti, tarvittaessa yhteys lääkäriin/päivystykseen. Asukas kohdataan 

http://www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet
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rauhallisesti ja kerrotaan miten seuraavaksi toimitaan. Asukasta ja omaista informoidaan 

tapahtumasta huomioiden tilanteen vakavuusaste. Haittatapahtumasta tehdään Haipro-ilmoitus 

ja keskustellaan tiimissä jatkoennaltaehkäisystä. 
 
 
Asiakkaan osallisuus 

 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

 
Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, 
asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asi-
akkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 

Palautteen kerääminen 

 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakas-
palautetta kerätään? 
 

Koko vastuualueella: 

 

Säännölliset asiakas-, omais- ja henkilöstökyselyt vuosittain. 

Kirjallinen / sähköinen palautelomake (lomakkeita on saatavilla yksiköissä sekä nettisivuilla, 

www. jyvaskyla.fi/ikaantyneet) 

Hoito- ja palvelusuunnitelmien prosessi (erillinen ohje) 

Vanhusneuvosto ja vanhuspalveluiden raati käsittelevät yleisellä tasolla asioita, jotka viedään 

sitten vastuualueen johtoryhmään. 

Perusturvapalveluissa on yhteinen Potilaan ja asiakkaan vaaratilanneilmoitus, josta on 

sähköinen lomake nettisivuilla ja paperilomakkeita on saatavilla yksikössä. 

 

Näiden lisäksi omaisilla ja asukkailla on mahdollisuus aina antaa suullista palautetta joko henki-

löstölle tai esimiehelle. Kirjallista palautetta voi halutessaan antaa joko paperilla tai sähköpostitse 

esimiehelle, tuula.levola@jkl.fi   

 

Omaisilla on mahdollisuus tehdä sähköisesti HaiPro-ilmoitus vaaratilanteista. Ilmoitukset käsitel-

lään samoin kuin henkilökunnan tekemät ilmoitukset. 

 

VALVIRAN OHJEISTUS: 

 

Muistutus tai kantelu: 

  

Sinulla tai omaisellasi on oikeus kannella saamastasi tai omaisesi saamasta hoidosta tai kohtelusta 

terveydenhuollossa. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin harkita myös muita, usein no-

peampia ja tehokkaampia keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista. 

 

Yritä selvittää asia jo hoitopaikassa 

Avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa voidaan usein sel-

vittää mahdolliset väärinkäsitykset potilaan ja hänen hoitajiensa välillä sekä korjata hoidossa ta-

pahtuneet virheet tai puutteet saman tien. 

 

Harkitse muistutuksen tekemistä ennen kantelua 

Jos hoitopaikassa käydyistä keskusteluista ei ole apua, voit tehdä kirjallisen muistutuksen hoito-

paikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutus on laissa säädetty menettelytapa. Kir-

joita mahdollisimman selkeä kuvaus asiasta, josta haluat tehdä muistutuksen, ja mainitse niiden 

henkilöiden nimet ja/tai asema, joita muistutuksesi koskee. Jos et tiedä tai muista nimiä, kerro 

mailto:tuula.levola@jkl.fi
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mahdollisimman tarkasti, milloin tapaus sattui. Hoitoon osallistuneiden nimet löytyvät potilasasia-

kirjoista ajankohdan perusteella. Monissa hoitopaikoissa on lomakkeita muistutuksen tekemistä 

varten. 

 

Johtajan on selvitettävä muistutuksessa kerrottu asia alaistensa kanssa sekä vastattava sinulle kir-

jallisesti kohtuullisessa ajassa, noin kuukauden sisällä. 

Vastauksesta on käytävä ilmi, miten asia on hoitopaikassa selvitetty, ja millaisiin jatkotoimiin se 

on mahdollisesti johtanut. Jos et ole tyytyväinen muistutukseen saamaasi vastaukseen, voit tehdä 

kantelun aluehallintovirastoon tai Valviraan. Voit tehdä kantelun ilman, että teet ensin muistu-

tusta, mutta muistutus on usein nopein tapa saada selvitys tilanteeseen. 

 

Kantelu tehdään aluehallintovirastoon tai Valviraan. 

 

Terveydenhuoltoa koskeva kantelu tehdään joko aluehallintovirastoon tai Valviraan vapaamuo-

toisesti tai kantelulomakkeella (Suomi.fi). Kantelun voit tehdä, vaikka olisit jo tehnyt hoidostasi 

muistutuksen hoitopaikkaan tai potilasvahinkoepäilyn vuoksi hakemuksen Potilasvakuutuskes-

kukselle (www.pvk.fi). Kannattaa kuitenkin odottaa ensin muistutukseen tulevaa vastausta, koska 

asia saattaa ratketa jo siinä.  Kantelua ei yleensä tutkita, jos tapahtumista on aikaa yli viisi vuotta. 

Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaike-

asti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä.  Muut hoitoa koskevat kan-

telut tehdään siihen aluehallintovirastoon (www.avi.fi), jonka alueella potilas on ollut hoidetta-

vana. 

 

Tarvittaessa viranomaiset siirtävät kantelut sovitun työnjaon mukaisesti asianmukaiseen käsitte-

lypaikkaan. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle. 

Vuonna 2012 Valviralle tehtiin 386 kantelua. Ilmoituksia terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

tehtiin 687. Noin kolmasosa kanteluista johti johonkin seuraamukseen, usein hallinnollisen oh-

jauksen antamiseen kantelun kohteelle tai hänen työpaikalleen. Kantelut johtavat erittäin harvoin 

siihen, että kantelun kohteena olevan terveydenhuollon ammattihenkilön ammattioikeuksia rajoi-

tettaisiin tai poistettaisiin. Sen sijaan esimerkiksi työnantajien tai apteekkien tekemien ilmoitusten 

perusteella rajoituksia ja ammattioikeuksien poistoja tapahtuu. 

Valvonta-asioissa käsitellään ensimmäisenä ne, joissa näyttää olevan selvä potilasturvallisuusriski 

muille potilaille. Muut kantelut joutuvat odottamaan. Kantelujen käsittelyajan mediaani oli 

vuonna 2012 yhdeksän kuukautta. Se tarkoittaa, että puolet kanteluista käsiteltiin tätä lyhyem-

mässä ajassa, kun taas puolet kanteluista vaati pidemmän käsittelyajan. 80 prosenttia kanteluista 

käsiteltiin noin 16 kuukaudessa tai nopeammin, mutta 20 prosentissa käsittelyaika oli vielä pi-

dempi. 

 

Kantelujen käsittelyaika 

Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kantelujen käsittelyajan mediaani oli hieman yli 

vuosi. Ilmoituksella vireillä tulleiden asioiden (esimerkiksi työnantajan, apteekin tai poliisin teke-

mät ilmoitukset) käsittelyn mediaani oli noin viisi kuukautta. 

Käsittelyajan mediaani tarkoittaa, että puolessa ratkaistuista asioista käsittelyaika oli alle medi-

aanin, ja puolessa yli sen.  

 

Potilasasiamies valvoo potilaan etua 

 

Jokaiselle hoitopaikalle pitää olla nimettynä potilasasiamies, jonka tehtävänä on valvoa potilaiden 

etua. Potilasasiamies voi neuvoa ja auttaa asioiden selvittämisessä hoitopaikassa tai avustaa poti-

lasvahinkoilmoituksen, muistutuksen tai kantelun tekemisessä. 

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön.  

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/valvira_val35/index.html
http://www.pvk.fi/
http://www.avi.fi/
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/muistutus_tai_kantelu/potilasasiamies
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Potilasasiamiehen yhteystiedot saat hoitopaikasta ja useimmiten myös hoitoa antaneen terveyden-

huollon yksikön, esimerkiksi sairaalan, internetsivuilta. 

 

Potilasasiamies auttaa tarvittaessa 

 

Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluissa pyrimme hoitamaan Teitä mahdollisimman hyvin, 

yhteistyössä kanssanne ja käytössämme olevien voimavarojen puitteissa. Mikäli kuitenkin hoi-

toonne tai palveluunne liittyy ongelmia, toivomme Teidän keskustelevan asiasta hoitavan henkilön 

kanssa. Tarvittaessa voitte kääntyä myös hänen esimiehensä tai toiminnasta vastaavan henkilön 

puoleen. 

 

Potilasasiamies työskentelee seuraavien asioiden hyväksi 

 Ohjaa potilasta keskustelemaan heti ongelmatilanteiden ilmetessä asianomaisen henkilön 

kanssa. 

 Neuvoo ristiriitojen ratkaisemisessa ja tarvittaessa opastaa mm. muistutuksen tekemisessä, 

mikäli muuta ratkaisua ei löydy. 

 Toimii terveydenhuollon palveluissa potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

 Tiedottaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. 

 

Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Potilasasiamies ei edusta oikeudessa. 

 

Potilasasiamies Irma Latikan yhteystiedot: 
 

Puhelinajat p. 014 336 6892:  

ma klo 12.00–15.00  

ke klo 9.00–11.00  

to klo 12.00–15.00 

Osoite: Kilpisenkatu 1, 1krs. 40100 Jyväskylä 

 

Aika henkilökohtaiseen käyntiin sovitaan erikseen 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 
 

Palautteiden käsittelytapa riippuu palautteen jättämistavasta: 

 

Koko vastuualueen vuosittaisista kyselyistä tulokset saadaan käsiteltyinä, jolloin vain tulosten 

analysointi ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu tapahtuvat yksikössä. 

 

Palautelomakkeilla annettu palaute käydään läpi yksikössä, palveluesimies vastaa palautteisiin 

vastaamisesta ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta tiimeissä. Suullisesti annettu palaute 

kirjataan ylös ja käsitellään sekä tiimipalavereissa että koko talon kokouksissa. 

 

Hoito- palvelusuunnitelmaprosessiin kuuluu hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen yhdessä 

asukkaan ja omaisen kanssa uuden asukkaan muutettua taloon. Hoitopalaverissa mukana ovat 

asukas, omainen, omahoitaja sekä sairaanhoitaja. Tarvittaessa paikalle voidaan kutsua muita 

henkilöitä, kuten esim. toimintaterapeutti, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä tai palveluesimies. 

Hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetään puolivuosittain ja asukkaan omaiset kutsutaan 

mukaan hoitopalaveriin. Hoitopalavereissa kirjataan ylös asukkaan sekä omaisten antama 

palaute ja toiveet. 
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Neuvoston ja raadin esittämät asiat käsitellään vastuualueen johtoryhmässä, minkä jälkeen mah-

dolliset uudet ohjeistukset jalkautetaan sieltä käytäntöön palveluprosessien johtoryhmien kautta.  

 

 Asiakastyytyväisyyskyselyt: 

 

Tulosten savuttua ne käsitellään sekä tiimi- että koko talon palavereissa. Kyselyn tulosten pohjalta 

valitaan kehittämisalueet, jotka kirjataan yksikön strategisiin tavoitteisiin sekä toimintasuunnitel-

maan. Kehittämistavoitteiden toteutumista seurataan vähintään kolmannesvuosittain ja tarvitta-

essa useammin. 

 

Asiakaspalautteet ja valitukset: 

 

Kirjallisiin palautteisiin ja valituksiin vastataan kirjallisella vastineella Jyväskylän kaupungin toi-

mintaohjeiden mukaisesti. Palautteessa tai valituksessa esiin tuotu asia käsitellään välittömästi tii-

missä, jota palaute on koskenut ja mietitään kehittämistoimenpiteet tapahtuman toistumisen estä-

miseksi sekä tarvittaessa suunnitellaan uusia toimintatapoja. Tiimissä käsittelyn jälkeen mahdol-

lisista kehittämistoimenpiteistä tiedotetaan myös toista tiimiä ja asiaa käsitellään yhdessä koko 

talon kokouksissa. 

 

Palveluesimies Riitta Matikainen vastaa vastuualuetasolla palautejärjestelmien ja asiakastyytyväi-

syyskyselyjärjestelmien kehittämisestä. 

 

Asukkaat ja omaiset voivat antaa palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti joko vapaamuotoi-

sesti, ilmoitustaululta löytyvällä lomakkeella, sähköpostitse tai netin kautta. 

 
Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
 

Kirjallinen / sähköinen palautelomake (lomakkeita on saatavilla yksiköissä sekä nettisivuilla, 

www. jyvaskyla.fi ) 

 

Kirjallisina yksikköön jätetyt palautteet toimitetaan palveluesimiehelle. Muita kanavia 

käyttämällä (esim. nettipalaute, suulliset huomautukset, kaupungin kirjaamoon osoitettu posti) 

jätetty palaute toimitetaan myös palveluesimiehelle, jonka vastuulla on aloittaa asian käsittely 

yksikössä ohjeistuksen ja sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

 

Kirjallisina toimitetuista palautteista ja niiden määrästä pidetään kirjanpitoa ja palveluesimies 

pitää kirjaa suullisesti esitetyistä palautteista. Niiden määrät raportoidaan kuukausittain 

palvelupäällikölle ja aina kolmannesvuosiraporteissa. 

 
 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 
 

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet 

 

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on: 

 Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. 

 Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot. 

 Oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista. 

 Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon ote-

tuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa. 

 Oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä. 



 

28 

 Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja. 

 Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta. 

 

Sosiaaliasiamies avustaa sosiaalihuollon asiakasta tarvittaessa. 

 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan jokaisessa kunnassa toi-

mii sosiaaliasiamies. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE) tuottaa sosiaaliasiamie-

hen palvelut Jyväskylän kaupungille. 

 

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon palveluja koskevissa 

asioissa. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä. Hänellä on työskentelyssään puolueeton ja konsultoiva 

rooli. 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: 

 

Eija Hiekka 

Palvelualue: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kinnula, Konnevesi, Kuhmoinen, Laukaa, 

Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski 

Puhelinaika ma - to klo 9-11 

044 265 1080 

eija.hiekka(at)koske.fi 

 

Henkilökohtaista käyntiä varten aika varataan etukäteen. 

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@koske.fi 

Osoite 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

Matarankatu 4, Jyväskylä 
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

  

kuluttajaneuvonta.fi: 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot:  

Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. Asioinnin 

helpottamiseksi neuvottele ensin myyjän kanssa. 

Kuluttajaneuvonnan puhelinnumero: 029 553 6901 

Maistraattien kuluttajaneuvonnan numero palvelee arkisin klo 9.00–15.00. Saat nopeimmin yh-

teyden neuvojaan puhelimitse. Otathan asiaan liittyvät paperit esille, kun soitat kuluttajaneuvon-

taan. 

Sähköinen yhteydenotto: 

Voit asioida kuluttajaneuvonnan kanssa sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Neuvoja vastaa 

sähköiseen yhteydenottoon noin viiden työpäivän kuluessa. 

  

Kuluttajaneuvonnan tehtävät: 

 avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa (vain kuluttajan 

aloitteesta) 

 antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista 

 neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa 

http://www.koskeverkko.fi/Public/default.aspx?nodeid=32097&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.koskeverkko.fi/Public/default.aspx?nodeid=32097&culture=fi-FI&contentlan=1
mailto:etunimi.sukunimi@koske.fi
http://www.koskeverkko.fi/Public/default.aspx?nodeid=24557
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Kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa ja palvelua ohjaa Kilpailu- ja kulutta-

javirasto. 

 Kuluttajaneuvonta ei käsittele 

 yksityisten henkilöiden välisen kaupankäynnin riitoja 

 elinkeinonharjoittajien välisiä riitoja 

 taloyhtiön ja asukkaan välisiä riitoja 

 arvopaperi- ja osakekauppoja  

 valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita 

 Yksityishenkilöiden välinen kauppa 

Kahden yksityisen henkilön välinen kauppa ei kuulu kuluttajansuojalain piiriin, joten ostaja ei 

voi turvautua kuluttajaneuvontaan eikä valittaa kuluttajariitalautakuntaan. Poikkeuksena ovat 

asuntokauppa- ja vuokrariidat. Yksityishenkilöiden välisiin kauppoihin sovelletaan kauppalakia, 

jossa määritellään tuotteen ja palvelun virheet. Jos ostaja ja myyjä eivät pääse yhteisymmärryk-

seen, asian voi viedä käräjäoikeuteen. 

 Jos riita ei ratkea  

Jos riidan sovittelu ei onnistu, voit viedä sen kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.  

Kuluttajille toimintaohjeita:  

Jotta saisit selvitettyä asiasi mahdollisimman sujuvasti, etene seuraavassa järjestyksessä: 

1. Tee valitus yritykselle 

2. Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä maistraattien kuluttajaneu-

vontaan 

Kuluttajat voivat saada apua ongelmiinsa maistraattien kuluttajaneuvonnasta tai Euroopan ku-

luttajakeskuksesta 

SISÄ-SUOMEN MAISTRAATTI, JYVÄSKYLÄN YKSIKKÖ:  

Yhteystiedot:  

Yliopistonkatu 28, PL 253, 40101 JYVÄSKYLÄ 

Avoinna:  

ma - pe klo. 09.00 - 16.15 

 

Maistraattien henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)maistraatti.fi  

Olethan huomannut, että yhteispalvelupisteissä voit asioida useimmissa maistraatin hoitamissa 

palveluissa? Yhteispalvelupisteiden yhteystiedot löydätte osoitteesta: www.yhteispalvelu.fi 

 
d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä? 
 

Kirjallisiin palautteisiin ja valituksiin vastataan kirjallisella vastineella Jyväskylän kaupungin toi-

mintaohjeiden mukaisesti. Palautteessa tai valituksessa esiin tuotu asia käsitellään välittömästi tii-

missä, jota palaute on koskenut ja mietitään kehittämistoimenpiteet tapahtuman toistumisen estä-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870355
http://www.yhteispalvelu.fi/
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miseksi sekä tarvittaessa suunnitellaan uusia toimintatapoja. Tiimissä käsittelyn jälkeen mahdol-

lisista kehittämistoimenpiteistä tiedotetaan myös toista tiimiä ja asiaa käsitellään yhdessä koko 

talon kokouksissa. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

 

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on neljä viikkoa. 
 
 
 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 
 

Jyväskylän kaupungille on tehty ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 – 2016 (2020) Ikäystä-

vällinen Jyväskylä. Siinä esitetyt linjaukset ja periaatteet koskevat myös Piippurannan ryhmäko-

teja. Suunnitelma on Jyväskylän kaupungin nettisivuilla www.jyvaskyla.fi  

 

Asukkaiden hyvinvointia edistävät käytännöt ryhmäkodeissa: 

 

• asiakaslähtöinen työote 

• yksilöllisyys, huomioidaan hoitotyössä ne tekijät, mitkä tuovat asukkaalle hyvää oloa, 

pääkohdat kirjataan asukkaiden omiin ”tsemppitauluihin” kuntouttavassa mielessä. Näin 

turvataan hoidon jatkuvuutta myös silloin, kun töissä on esim. varahenkilöitä tai uusia sijaisia. 

• kodinomaisuus, huoneessa omat tärkeät esineet, hoitajan ja asukkaan välinen vuorovaikutus 

avointa, lämmintä ja huomioivaa 

• kuntouttava työote, nähdään yksilöllisesti asukkaan voimavarapontentiaali ja pyritään sitä 

tukemaan päivittäisessä kohtaamisessa 

• tuetaan palveluasumisen puitteissa omannäköistä elämää asukkaalle mm. oma rytmi, omat 

vaatteet, omat tavat ja tottumukset 

• hoito-ja palvelusuunnitelman pohjana ovat asukkaan elämänkaaresta kootut olennaiset tiedot 

ja asukkaan sekä omaisen kanssa yhteistyössä laaditut tavoitteet, jotka tukevat asukkaan 

elämänlaatua. Niitä arvioidaan säännöllisesti ja auttamismenetelmät ovat konkrettisia. 

• yhteisön voima asukkaalle, mm.yhteiset ruokailuhetket ja juhlahetket, arjen ja pyhän 

erottuminen, yhdessä muistelu 

• asukkailla on oikeus osallistua kaikkeen yksikön järjestämään toimintaan sekä pyritään 

järjestämään asukkaille mahdollisuus osallistua Klubin toimintaan sekä toimintoihin yksikön 

ulkopuolella. 
 

Ulkopuolista viriketarjontaa:  

päiväkotilapset, seurakunta, vapaaehtoistoimijat, kaverikoirat, ulkopuoliset esiintyjät, 

opiskelijaryhmät, kioskipalvelu 

 

Muita palveluja: jalkahoitaja, hieroja, kampaaja, vaatemyyjät 

 

Ulkoilu: 

 

Työvuoroihin on merkattu arkipäiville iltavuoron alkavan klo 13 jolloin sään salliessa hoitaja 

lähtee asukkaan/asukkaiden kanssa ulkoilemaan ja/ tai asioille. Kysytään tasapuolisesti 

asukkaita ulos. Kirjataan lähtemiset ja kieltäytymiset. 

Asukkailla on mahdollisuus myös itsenäiseen ulkoiluun yksikön piha-alueella. 

 

http://www.jyvaskyla.fi/
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Liikunta:  

 

Kiinteistössä on kuuntosali, johon ryhmäkotien asukkailla on omat käyttöajat. Keskiviikkona on 

olempien tiimien ryhmäkuntoiluaika ja perjantaisin asukkailla on mahdollisuus itsenäiseen tai 

hoitajan kanssa tehtävään kuntoiluun salissa. 

Hoitajat pyrkivät tilanteen salliessa myös pitämään asukaslähtöisesti pieniä jumppatuokioita. 

Myös yhteisissä tiloissa järjestetään liikunnallista toimintaa, mm. tuolijumppaa tai muuta 

ryhmätoimintaa. 

 

Virkistys, virike: 

 

Koristelut ja somistukset vuodenajan ja juhlapyhien mukaan yhdessä asukkaiden kanssa. 

Asukkaiden kanssa luetaan päivän lehteä, pelataan pelejä, kuunnellaan musiikkia, keskustellaan 

ajankohtaisista asioista. Kerran kesässä järjestetään asukkaiden toiveiden mukainen retki, esim. 

kesäteatteriin tai järviristeilylle. Kaverikoirat käyvät kerran kuukaudessa. Toimintaterapeutti 

järjestää ryhmätoimintoja asukkaille ja ajoittain pikkuretkiä. Omahoitajat antavat omille 

asukkailleen omaa aikaa ja touhuavat yhdessä jotain asukkaalle mieluista. Hoitajat järjestävät 

toimintatuokioita resurssien sen salliessa. Ulkopuolinen yrittäjä pitää asukkaille pienimuotoista 

kioskitoimintaa kerran viikossa. 

 

Riskit: 

 

Huomioidaan asukkaiden kunto, apuvälineet, sää (pakkanen, liukkaus, helle, sade, tuuli) sekä 

pukeutuminen. Asukasta ei saa jättää ilman valvontaa. 

 

Molemmissa tiimeissä on nimetyt virikevastaavat, jotka suunnittelevat, ideoivat ja koordinoivat 

viriketoimintoja ja ovat toimintaterapeutin kanssa päävastuussa ulkopuolisten toimijoiden kut-

sumisesta. Asukkaiden viriketoiminnan järjestäminen on kaikkien hoitajien vastuulla.   

 

Toimintaterapiaryhmät: 

 

Yksilötoimintaterapian lisäksi Piippurannassa toteutetaan myös toimintaterapiaryhmiä, joihin 

kaikilla talon asukkailla on mahdollisuus osallistua oman voinnin mukaan. Ryhmät ovat luon-

teeltaan joko avoimia tai suljettuja ryhmiä.  

 

Ryhmätyöskentelyssä korostuvat vuorovaikutukselliset, toiminnalliset ja luovat menetelmät, joi-

den avulla pyritään tukemaan palvelukeskuksen asukkaiden tervettä ja kokonaisvaltaista hyvin-

vointia. Toiminnan avulla voidaan lisätä asukkaan valmiuksia ymmärtää omia ajatuksia, tun-

teita ja mielikuvia. Näiden valmiuksien kehittyessä myös itsetuntemus ja käsitys itsestä toimijana 

vahvistuvat. Ryhmissä tuetaan asukkaan aloitekykyä, pitkäjänteisyyttä, toimintojen päätökseen 

saattamista, oman toiminnon kognitiivista arviointia sekä kykyä pitää puolensa ja ilmaista mieli-

piteensä, mutta suostua myös kompromisseihin. 

 

Kuntoutusnäkökulma: 

 

Asukkaita ohjataan käyttämään omia voimavarojaan. Tavoitteena on, että asukas tekee mahdol-

lisimman pitkään omatoimisesti ne hoitoonsa liittyvät asiat, jotka hän pystyy itse tekemään joko 

omin avuin tai avustettuna. 

 

Asukkaita ohjataan valitsemaan oikeat apuvälineet heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden. 
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Asukkaille järjestetään ohjatusti kuntosalitoimintaa kerran viikossa ryhminä. Kuntosali on myös 

asukkaiden käytettävissä perjantaisin joko itsenäisesti tai hoitajan kanssa. 

 

Asukkaiden toimintakykyä seurataan päivittäin ja siinä tapahtuvat muutokset kirjataan hoito-

kertomukseen ja ne huomioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 
 

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 

      
 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuk-
seen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 

Hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa siihen kirjataan kuntouttavan toiminnan tavoitteita. 

Em. tavoitteiden toteutumista seurataan päivittäin hoitotyössä. Asukkaiden hoito- ja palvelu-

suunnitelmat tarkistetaan puolivuosittain ja tilanteen vaatiessa useammin. Asukas ja omainen 

kutsutaan osallistumaan hoitosuunnitelmapalavereihin. Palavereissa laaditaan uudet tavoitteet 

seuraavalle puolivuotiskaudelle ja arvioidaan edellisten tavoitteiden toteutumista myös omaisten 

kanssa. 

 

Merkittävää on yksilöllisen ajan antaminen asukkaalle päivittäisten toimien yhteydessä samalla 

havainnoiden asukkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tavoitteena on voimavaralähtöisesti tu-

kea kuntoutumista ja asukkaan omatoimisuutta. Päivittäin seurataan eri toimintakyvyn osa-alu-

eita arkisissa toimissa esim. liikkumisessa, apuvälineiden käytössä, keskustelussa, pesutilanteissa 

jne. Havainnoista keskustellaan, kirjataan ja raportoidaan. Käytössä ovat erilliset osallistumislis-

tat esim. koskien ulkoilua. Hoitajat kirjaavat kh-tots:lle tarkemmin asukkaan osallistumisesta 

esim. ryhmiin.  
 

Ravitsemus 

 

Kylän Kattaus on Jyväskylän kaupungin sisäinen liikelaitos, joka tuottaa ryhmäkoteihin. 

Asukkaiden ruoka valmistetaan Caterinassa. Ruokavalion suunnittelussa otetaan huomioon 

asiakkaiden ruokailutottumukset ja ravitsemukselliset erityispiirteet. Ruokalistasuunnittelussa 

huomioidaan kunkin vuodenajan tyypilliset ruokalajit ja juhlaruoat. 

 

Vanhusten ruokalista on nähtävissä osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/ruokapalvelu 

Kylän Kattaus 

Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu 

Salontaipaleentie 6 

40500 Jyväskylä 

 

Hoitajat tilaavat ateriat (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala)  maanantaisin 

Mysli-tilausjärjestelmän kautta. Tilausta tehdessä huomioidaan muuttuvat tilanteet (esim. 

asukkaan poissaolo, erityisruokavalion tarve) ja tarvittaessa tilausta voidaan päivittää pitkin 

viikkoa. 

 

Aamupala: puuro, juoma, kahvi/tee sekä leipä, leikkele ja vihannekset, usein myös hedelmiä 

Lounas: lämmin ruoka, juoma, leipä    

Päiväkahvi: kahvi/tee ja kahvileipä. Tarjotaan halutessa jo lounaan jälkiruoaksi. 

Päivällinen: lämmin ruoka, juoma ja leipä sekä jälkiruoka 

Iltapala: puuro/kiisseli/jugurtti, kahvi/tee/kaakao sekä leipä höysteineen 
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Asukkailla on joka aterialle oma ruokakortti, josta ilmenee erityisruokavalio sekä muut toiveet. 

Asukkaiden sairaudet huomioidaan ruokavalioissa. Ruokakortteja päivittävät hoitajat tarpeen 

mukaan. 

 

Ruokasalissa keittiöhenkilökunta laittaa ruoan esille ja pitää huolen oikeista lämpötiloista. 

Hoitajat annostelevat ruoan asukkaille.  

 

Asukkaat ruokailevat pääsääntöisesti ryhmäkotinsa ruokasalissa, ainoastaan poikkeustilanteissa 

ruoat viedään asukkaan asuntoon. 

 

Kaikilla ruokahuoltoon osallistuvilla tulee olla hygieniapassi. 
 

Asukkaiden riittävän nesteen ja ravinnon saannin sekä ravitsemuksen tason seuranta: 

 

Em. asioita seurataan tarkkailemalla asukkaan päivittäistä ruokailua ja juomista. Selviytyykö 

asukas syömisestä itse, vai tarvitseeko apua ja minkälaista? Juoko aterioilla riittävästi vai onko 

aiheellista hoitajan tarjoilla juomaa pitkin päivää ja raportoida tarkasti seuraavalle vuorolle? 

Riittääkö esim. ruoan koostumuksen muuttaminen tavallisesta karkeaksi, jotta itsenäinen syömi-

nen onnistuisi paremmin? Onko aiheellista ottaa väliaikaisesti käyttöön nestelista, jotta konk-

reettisesti havainnollistuu juodun nesteen määrä?  Seurataan asukkaan ruokailutottumuksia ja 

mieliruokia ja pyritään tarjoamaan ruoka mahdollisimman houkuttelevasti esille. Annoskokoi-

hin on kiinnitettävä huomiota, että tarjoillaan sopivan kokoisia annoksia ja seurataan ja rapor-

toidaan minkä verran asukas syö. Jos havaitaan, että asukas toistuvasti syö hyvin vähän ja paino 

on laskusuuntainen, pyritään selvittämään miksi tilanne on näin muuttunut. Jos asukas ei tilan-

teensa vuoksi pysty syömään ruokalistan mukaista ruokaa, hänelle voidaan tilata sellaista ruo-

kaa, joka maistuu ja jota hän pystyy syömään. 

 

Tärkeää on havainnoida asukkaan koko terveystilannetta ja tarvittaessa konsultoidaan palvelu-

talon lääkäriä asian tiimoilta. Myös suun terveydentilan tarkistaminen säännöllisesti on tarpeel-

lista kaikilla asukkailla. Lisäenergiaa tarjoillaan apteekista saatavien energiavanukkaiden ja juo-

mien avulla. Vuosittain tehdään ravitsemusarviot MNA, minkä mukaan seurataan yksilöllisesti 

ja hieman laaja-alaisemmin asukkaiden yksilöllistä ravitsemustilannetta. Paino kontrolloidaan 

kaikilta asukkailta kerran kuukaudessa. Asukkaiden hyvinvointia seurataan laboratoriokokeilla 

puolivuosittain tai tarvittaessa. 

 
Hygieniakäytännöt 

 
Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat hygieniakäytännöille ta-
voitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen es-
täminen. 
 
Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt 
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 

Asukkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehditaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Pää-

sääntöisesti hygieniaa tarkistetaan ja hygienian hoidossa avustetaan aamu- ja iltatoimissa. Asuk-

kaat avustetaan wc:hen aina tarvittaessa ja heitä tuetaan omatoimisuuteen tässäkin suhteessa. 

Jos asukkaalla on käytössä vaipat ja hänellä on inkontinenssia, hygienian hoitoon kiinnitetään 

huomiota luonnollisesti enemmän. Vaipat vaihdetaan säännöllisesti ja vaippatarve päivitetään tar-

peen mukaiseksi. Hoitajilla on käytettävissä päivitetyt vaippalistat, minkä mukaan asukkaalla on 

käytössä hänen tarpeisiinsa sopivat tuotteet. Hoitajat havainnoivat päivittäin asukkaita ja tarpeen 

mukaan vaihdetaan puhdasta vaatetta ja tehostetaan hygienian hoitoa. 
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Ryhmäkodeissa on käytössä suihkutussuunnitelmat, joiden avulla varmistetaan se, että jokaisella 

asukkaalla on pääsy suihkuun tai saunaan vähintään kerran viikossa. Asukkaiden wc-tiloissa on 

myös ohjeet yksilöllisestä suuhygienian hoidosta. 

 

Suuhygienia: 

Asukkailla on Corsodyl-hoito kerran kuukaudessa viikon ajan iltaisin, mitkä on ohjelmoitu hoita-

jien kalenteriin. Hammasproteesit puhdistetaan viikoittain tiettynä sovittuna päivänä Corega tabs 

-liuoksella ja tämäkin on ohjelmoitu hoitajien kalenteriin. Muina päivinä tehdään normaali ham-

paiden puhdistus. Asukkailla on myös käytössä suunhoidon lomake, minkä omahoitaja täyttää uu-

den asukkaan muuttaessa taloon. Siitä selviää, onko asukkaalla omat hampaat vai proteesit ja 

minkälaista apua hän tarvitsee hampaiden hoidossa. 

 

Hammasproteesien sopivuuden arvio kuuluu myös hoitohenkilökunnalle. Tarpeen mukaan ham-

masproteeseja voidaan käyttää yksityisillä hammasteknikoilla esim. pohjustettavana, jotta protee-

sit saadaan paremmin suuhun sopiviksi. 

 

Jyten suunhoidon yksiköstä saadaan asukkaille vuosittaiset suuhygienistin tarkastukset heidän re-

surssiensa mukaisesti. Suuhygienistit ohjaavat hoitohenkilöstöä mm. proteesin huoltamisen, säily-

tyksen ja käyttötaukojen suhteen. 

 

Asukkaat käyttävät normaaleja hammashoidon palveluita joko kunnallisesti tai yksityislääkärin 

vastaanotolla. 

 

Asukkaiden vaatteet vaihdetaan puhtaisiin tarpeen mukaan ja pyykit pestään säännöllisesti. 

 

Yksikköön on nimetty hygieniavastaavat kumpaankin tiimiin. 

 
 

Siivous: 

 

Siivouspalvelut tuotetaan ostopalveluna, jonka palveluntuottajana toimii ISS oy. Kaupungin Tila-

palvelu vastaa siivouspalvelujen kilpailuttamisesta ja hankinnasta. Tilapalvelu suorittaa säännöl-

lisesti laadunvalvontaa pistokokeilla ja laatukierroksilla. 

 

Palveluntuottaja vastaa toimintansa laadukkuudesta omalla valvontatoiminnallaan. 

Palveluntuottajalle annetaan suoraa palautetta, jos toiminnassa on puutteita.  

 

Siistijä huolehtii arkipäivisin yhteisten tilojen siisteydestä. Asukashuoneet perussiivotaan kerran 

viikossa ja tarkistussiivotaan toisen kerran viikossa 

Hoitajat huolehtivat yleissiisteydestä kaikissa vuoroissa 

 

Muut hygieniakäytännöt: 

 

Jätehuolto: 

- jätteen lajittelupiste sijaitsee pihapiirissä 

- hoitajat huolehtivat yhteisten tilojen sekä asukkaiden roskat ja jätteet joka vuorossa 

- biojäteastiat tyhjennetään ja pestään päivittäin 

- riskijäte kerätään erillisiin astioihin ja lähetetään eteenpäin hävitettäväksi 

- lasi- ja metallijätteet kierrätetään, samoin paperi ja pahvi  

- tietosuojajäte kootaan tietosuojasäiliöön. Jätehuoltoyhtiö huolehtii säiliöiden tyhjentämisestä. 
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Vaatehuolto: 

- asukkaiden vaatteet pestään talossa. ISS:ltä ostetaan pesulapalvelua arkisin, muulloin hoitajat 

vastaavat asukaspyykin pesusta. 

- liinavaatteet ovat Sakupen vuokratekstiilejä, joiden pesusta Sakupe huolehtii 

 

Infektiot: 

- infektioasukkaiden saniteettitilat puhdistetaan päivittäin 

- henkilöstö työskentelee aseptisesti, huolehtii omasta käsihygieniastaan ja ohjaa asukkaita 

heidän käsihygieniassaan 

- vaatehuoltoon on erillinen ohjeistus, jossa on mm. ohjeet infektioasukkaiden pyykkien pesusta 

 

Hygieniakansio: 

- Piippurannassa on oma päivitetty hygieniakansio, josta löytyvät tarkemmat ohjeet 

- hygieniavastaavat huolehtivat kansion ajankohtaisuudesta ja päivittämisestä. 
 
Terveyden- ja sairaanhoito 

 
Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden hammashoidon 
sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemanta-
pauksen varalta. 
 

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

Piippurannan ryhmäkodit kuuluvat tehostetun palveluasumisen piiriin, hoitohenkilökuntaa on 

paikalla ympäri vuorokauden. Päävastuu asukkaiden sairaudenhoidosta on palvelukeskuksen 

lääkärillä, joka käy kerran viikossa paikan päällä. Lääkärinkierto toteutuu yhdessä tiimien 

sairaanhoitajien kanssa. Sairaanhoitajien tehtävänä on toteuttaa lääkärinkierrolla sovitut asiat. 

Arkipäivisin (klo 7-15) päävastuu asukkaiden terveyden- ja sairaanhoidon järjestämisestä on 

tiimien sairaanhoitajilla (kts. sairaanhoitajan työnkuva perehdytyskansiosta). Iltaisin ja 

viikonloppuisin edellä mainittu vastuu on työskentelevillä hoitajilla, jotka tarpeen mukaan ovat 

yhteydessä Keski-Suomen keskussairaalan päivystykseen. 

 

Hoitohenkilökunnalle on tehty erilliset ohjeistukset seuraavista akuuteista tilanteista: 

kuolemantapaus, asukkaan saadessa väärät lääkkeet, anafylaktisen reaktion hoito. 

Palvelukeskuksessa on myös käytössä ensiapu- ja saattohoitokansiot, joista löytyvät päivitetyt 

hoitokäytännöt.  

 

Päävastuu asukkaiden lääkehoidosta on palvelukeskuksen lääkärillä. Lääkehoidon 

toteutumisesta vastaa koko hoitohenkilökunta . Tarkemmin lääkehoitoprosessi on kuvattu 

palvelukeskuksen lääkehoitosuunnitelmassa. 

 

Asukas saa itse valita käyttääkö kunnallista vai yksityistä hammashoitoa. Kunnallisella puolella 

palvelukeskuksen asukkaiden suunhoidosta vastaa JyTen suunhoidon yksikkö.  Ajanvaraus 

palvelee arkisin 8-16 p. 014-2660126. Päivystysaikana eli iltaisin ja viikonloppuisin soitetaan 

numeroon 0100 84 884. Hoitohenkilökunta ottaa hammashoitoon yhteyttä sekä 

päivystyksellisissä että ajanvarauksellisissa asioissa. 

 
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 
 

Yksikkömme on profiloitunut psykogeriatristen asukkaiden hoitoon. Suurimmalla osalla asuk-

kaistamme on jokin pitkäaikaissairaus, joka heikentää heidän fyysistä tai psyykkistä toimintaky-

kyään. Osalla asukkaista pitkäaikaissairaus on edennyt siihen vaiheeseen, että pääasiallinen 

hoito tapahtuu asukkaan ollessa vuoteessa. 



 

36 

 

Asukkaidemme terveyttä edistetään luomalla yhteisöllinen ja kodinomainen hoitoympäristö, 

missä toteutetaan yksilöllistä, asukkaan voimavaroja hyödyntävää työotetta moniammatillisesti. 

Yksikössämme on laadittu yhteiset arvot, jotka ohjaavat hoitotyötä. 

 

Kaikkien asukkaiden terveyttä seurataan päivittäin havainnoimalla. Havainnoista keskustellaan 

tiimissä ja niistä kirjataan potilastietojärjestelmään sekä tarpeen mukaan ollaan yhteydessä 

omaisiin ja esimerkiksi yksikön lääkäriin. Seurantaa tukevat erilaiset mittaukset, esimerkiksi ve-

renpaine-, paino-, verensokerimittaukset, RAI-arviointi, MMSE- ja MNA-testit sekä verikokei-

den seurannat.  
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 

Palvelukeskuksen lääkärinä toimii yleislääkäri Anne Paananen 

Yksikössä työskentelee neljä sairaanhoitajaa: Marja Airola, Sanna Kamio, Riitta Seppälä ja 

Amira Kaakola (sijaisena Teea Savikkomaa) 

Sateenkaaren sh: puh. 014 266 3820 

Iltaruskon sh: puh. 014 266 0749 
 

Lääkehoito 
 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen lää-
kehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähim-
mäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että 
julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö. 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 
 

Yksikössämme on käytössä vanhuspalveluihin laadittu lääkehoitosuunnitelma sekä yksikön oma 

lääkehoitosuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Lääkehoitosuunnitelma ohjaa käytännön lää-

kehoidon toteuttamista (kts. lääkehoitosuunnitelma).  
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

 

Päävastuualueet ammattiryhmittäin on kirjattu vanhuspalvelujen lääkehoitosuunnitelmaan sekä 

yksikön omaan lääkehoitosuunnitelmaan. 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

 
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti – esimerkiksi lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, 
terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuksen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asi-
akkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää 
on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 
 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunan-
tajien kanssa toteutetaan? 

  

Keskeisimmät yhteistyökumppanit sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat:  

 

 terveydenhuollon päivystys 

 keskussairaalan ja Kyllön vuodeosastot sekä poliklinikat 

 kotisairaala 

 ambulanssihenkilökunta 

 vanhuspsykiatrinen työryhmä 

 hammashoitopalvelut 

 kotihoidon ja palveluasumisen fysioterapia  

 apuvälinepalvelu ja hoitotarvikejakelu 
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 yhteistyöapteekki (Uusi Apteekki) 

 jalkahoitopalvelut 

 palveluasumisen sosiaalityöntekijä 

 SAS-työryhmä 

 

Pääasiallisesti yksikkömme tiimien sairaanhoitajat ovat yhteydessä Effica-viestein tai puhelimitse 

edellä mainittuihin tahoihin ja tiedottavat tiimiä toimenpiteistä. Lähihoitajat havainnoivat ja tie-

dottavat tiimiä ja tiimin sairaanhoitajaa havaitsemistaan ongelmista asukkaan hoidossa. Asuk-

kaat saatetaan hoitajan, omaisen tai ambulanssihenkilökunnan toimesta edellä mainittujen pal-

velujen piiriin, hoitohenkilökunta vastaa tiedonkulusta eri yksiköiden välillä. 
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaati-
muksia? 
 

Alihankintana tuotettuja palveluja Piippurannassa ovat: 

- fysioterapeuttipalvelut (joko lääkärin lähetteellä kaupungin fysioterapeutille tai asiakkaan va-

linnan mukaan yksityinen yrittäjä) 

- jalkahoitajan palvelut 

- kampaajan palvelut 

- hierojan palvelut 

- yksityislääkäripalvelut. 

 

Nämä palveluntuottajat eivät ole työsuhteessa kaupungille, poikkeuksena terveyskeskuksen fy-

sioterapeutti, joka on toiminnassaan kaupunkiorganisaation ohjeiden ja määräysten alainen. 

Asukkaat voivat itse valita, keiden palveluntuottajien palveluja he haluavat käyttää. Henkilöstö 

huolehtii mm. kampaajan ja jalkahoitajan kutsumisen asukkaiden puolesta. Toimijat valitaan 

asukkaiden toiveiden mukaan sekä asukkailta ja omaisilta saadun palautteen perusteella. 

 

Kukin palveluntuottaja vastaa toimintansa laadukkuudesta omalla valvontatoiminnallaan. Jos 

hoitohenkilöstö huomaa puutteita palveluntuottajan toiminnassa, siitä annetaan hänelle välittö-

mästi palautetta. Näiden palveluntuottajien kanssa kaupunki ei ole tehnyt hankintasopimuksia, 

joten palveluntuottajaa voidaan vaihtaa välittömästi, jos asukas ei ole hänen toimintaansa tyyty-

väinen. 
 

 
 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 
Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden 
kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja 
ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osal-
taan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä 
vanhuspalvelulain mukaisesta velvollisuudesta ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan 
itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 

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

Koko henkilöstö on vastannut asiakasturvallisuuskyselyyn ja suorittanut hyväksytysti asiakas-

turvallisuusverkkokurssit. YAH:n alueella palveluesimies Riitta Matikainen vastaa asiakastur-

vallisuuden laadun ylläpitämisestä ja kehittämisestä ja sisäisen valvonnan tiimi seuraa sen toteu-

tumista. 
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Jatkuvasti tehdään yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa: palotarkastukset pidetään vuosittain ja 

niissä mahdollisesti ilmenevät puutteet korjataan välittömästi. Lain mukaan henkilöstölle on jär-

jestettävä pelastuskoulutus 3 – 5 vuoden välein. Palokouluttajan ohjeen mukaan henkilöstölle 

järjestetään pelastuskoulutus ja sammutusharjoitukset kahden vuoden välein. Seuraavan koulu-

tuksen ajankohta on keväällä 2019.  Turvallisuuskävelyt järjestetään yksikössä kahdesti vuo-

dessa. 

 

Kumpaankin tiimiin on nimetty turvallisuusvastaavat. Heidän tehtävänsä on määritelty vastuu-

alueen kuvauksessa (löytyy perehdytyskansiosta ja turvakansiosta). 

 

Koko henkilöstö on velvoitettu kertaamaan ensiaputaitonsa kolmen vuoden välein kaupungin 

järjestämissä koulutuksissa. Yksikön omat turvallisuuskouluttajat järjestävät kertauskoulutuk-

set vuosittain. 
 
Henkilöstö 

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

 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa päivähoitolaki 
ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on lu-
vanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asi-
akkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti 
henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli 
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pi-
dettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja hen-
kilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys 
varmistetaan. 
 

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

 

Piippurannassa hoitohenkilöstöä on 35 työntekijää, joista on: 

4 sairaanhoitajaa 

1 toimintaterapeutti ja 

30 lähihoitajan toimea. (Näissä lähihoitajan toimissa työskentelee 27 lähihoitajaa, 1 perushoitaja, 

1 sosionomi ja 1 sosiaaliohjaaja.) 

 

Sairaanhoitajat työskentelevät arkisin aamuvuoroissa klo 7 – 15, lähihoitajan tehtävässä olijat 

tekevät kolmivuorotyötä. Toimintaterapeutti työskentelee myös arkiaamuvuoroissa. 

Koko hoitohenkilöstön mitoitus on 0,59. 

 

Henkilöstön vahvuus eri vuoroissa: 

 

Aamuvuorot: 2 vastaavaa sairaanhoitajaa 

                        1 toimintaterapeutti 

                        8 lh + 2 sh perustyössä tai 10 lähihoitajaa  

Iltavuorot: 10 lähihoitajaa 

Yövuorot: 2 lähihoitajaa 

 

Yksikössä työskentelee myös eri alojen opiskelijoita harjoittelujaksoillaan sekä työkokeilussa tai 

kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä avustavissa tehtävissä. 
 

 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 
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Henkilöstön mitoitus on AVI:n määräysten mukainen. 

 

Henkilöstön poissaolot pyritään aina korvaamaan. Lyhytaikaiset sairauspoissaolot korvataan 

pääsääntöisesti varahenkilöstöllä. Jos varahenkilöitä ei ole saatavilla, voidaan joutua tekemään 

vuoronvaihtoja, tulemaan vapaapäivältä töihin tai tekemään tuplavuoro. Ylimääräisesti tehdyt 

vuorot korvataan vapaapäivänä silloin, kun varahenkilö on saatavilla tilalle. Poikkeustapauk-

sissa voidaan myös lyhyeen poissaoloon palkata ulkopuolinen sijainen. Esimies sekä hänen vara-

henkilönsä vastaavat sijaisten hankkimisesta arkisin. Heidän poissa ollessaan tiimivastaavilla on 

oikeus huolehtia sijaistyövoiman saamisesta. Viikonloppujen varalle henkilöstöllä on toimintaoh-

jeet, joiden mukaisesti vuoron vastuuhoitaja huolehtii tarvittavien sijaisten saamisesta tai vuoro-

järjestelyjen tekemisestä. 

 

Henkilöstön lomiin palkataan sijaiset siten, että riittävä miehitys turvataan kaikkiin vuoroihin. 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä työntekijöiden että työnanta-
jien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä ote-
taan huomioon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakentee-
seen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tärkeää niin työn hakijoille kuin työyhteisön 
työntekijöille. 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

 

Rekrytointi pohjautuu kaupungin henkilöstöyksikön sekä rekrytointiyksikön ohjeistamiin toi-

mintatapoihin. 

 

Sijaisrekrytointi hoidetaan pääsääntöisesti rekrytointiyksikön kautta. Yksikkö haastattelee haki-

jat ja varmistaa heidän pätevyytensä. Jos esimies itse rekrytoi henkilöstöä, hänen velvollisuu-

tensa on varmistaa hakijan pätevyys ja laillistaminen (opiskelutodistukset, Terhikki-rekisteri). 

 

Vakinaiset tehtävät voidaan laittaa täyttöluvan ehdoista riippuen joko kaupungin sisäiseen tai 

ulkoiseen hakuun. Hakemusten perusteella esimies valitsee haastatteluun kutsuttavat. Valinta 

tehdään haastattelujen perusteella ja tärkeimpänä valintaperusteena on yksikön kehittymissuun-

nitelmassa määritelty tarvittava osaaminen ja yksiköstä mahdollisesti puuttuvan osaamisen lisää-

minen henkilövalintojen kautta. 

 

Vakituisiin tehtäviin voidaan palkata ainoastaan pätevyyden omaamia henkilöitä. Jos sijaisuuk-

siin ei ole päteviä hakijoita saatavilla, voidaan osa esim. kesälomasijaisuuksista täyttää opiskeli-

joilla, jotka ovat opintojensa loppuvaiheessa. 

 
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus? 

      

Rekrytoitaessa henkilöstöä pyritään haastattelussa saamaan selville myös näihin kysymyksiin 

liittyviä asioita. Koska henkilöstön vaihtuvuus on yksikössä vähäistä ja suurin osa sijaisistakin on 

työskennellyt talossa jo pitkään, heidän luotettavuutensa ja soveltuvuutensa tiedetään jo ennalta. 

Uusien työntekijöiden työsopimuksiin laitetaan aina koeaika, jotta työsuhde on mahdollista pur-

kaa välittömästi, mikäli ongelmia esiintyy. Myös vakituisen henkilöstön työsuhde voidaan päät-

tää, mikäli työntekijä osoittautuu epäluotettavaksi tai jotakin epärehellisyyttä ilmenee. 

Ikäihmisten parissa toimivien henkilöiden rikosrekisteriotteita ei ole mahdollista saada. 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä oma-
valvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen 
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ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työ-
hön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 
 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja 
tietosuojaan? 
 

Perehdytys: 

 

1. Perehdytyskansio 

- päivitetään kerran vuodessa 

- tarkoitettu etenkin uusille työntekijöille sekä opiskelijoille 

 

2. Tarkistuslista perehdyttäjälle ja perehtyjälle 

- päivitetään perehdytyskansion päivityksen yhteydessä 

- tarkoitettu uusille vakituisille työntekijöille ja pitempiaikaisille sijaisille sekä avuksi opiskelijan 

ohjauksessa 

- löytyy perehdytyskansiosta 

 

3. Lääkehoidon perehdytyslomake 

- Vanhuspalvelujen lomake lääkehoitoon perehtymisen avuksi 

- löytyy perehdytyskansiosta 

 

4. Henkilökunta 

- vastuuhenkilöt huolehtivat kansioiden ja listojen ajantasaisuudesta ja saatavuudesta sekä 

   kehittävät perehdytystä palautteiden perusteella 

- koko henkilöstö toimii vuorollaan (etukäteen sovitusti) uuden työntekijän/opiskelijan ohjaajana 

  sekä antaa palautetta perehdytyksen toimivuudesta 

 

4. Palautteen kerääminen 

- käytössä on palautelomakkeet sekä opiskelijoille että sijaisille 

- lomakkeessa kysytään palautetta mm. perehdytyksestä 

- palveluesimies kokoaa vastauslomakkeet ja koostaa tulokset kolme kertaa vuodessa 

kolmannesvuosiraportin teon yhteydessä. Saadut palautteet käydään läpi tiimikokouksissa ja 

niiden pohjalta mietitään tarvittaessa kehittämistoimenpiteitä. Kolmannesvuosiraporteissa tieto 

tuloksista menee myös johdolle. 
 

Henkilöstön hyvinvointia ja kehittymistä edistävät käytännöt: 

 

 Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen, tiimisopimus 

 Vastuualueiden tasapuolinen jakautuminen ja niistä vastaaminen (yhteistyö talon tiimien 

välillä) 

 Luottamus esimieheen (mm. esimies tapaa henkilökuntaa säännöllisesti, ajaa tasapuoli-

sesti tiimien ja työntekijöiden asioita, on rinnalle vaikeissakin hetkissä, pitää lupauksensa, 

on näkyvissä ja tavoitettavissa, kehityskeskustelut) 

 Yhteistyö tiimien välillä (mm. vastuualueet, työnkierto, päivittäinen vuorovaikutus) 

 Tiimien toimivuuteen panostaminen (mm. palautteen antaminen avoimesti, asioihin puut-

tuminen, kaikki tulisi huomioiduksi ja kuulluksi, säännölliset tapaamiset) 

 Riittävä ammattitaito, koulutus ja koulutuspalautteiden antaminen (mm. lisäkoulutukset, 

verkko-opinnot, koulutuksien mahdollistuminen ja myönteinen suhtautuminen) 

 Työnkierto tiimien välillä 

 Kehittämisiltapäivät 2 kertaa vuodessa 

 Kehityskeskustelut 
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 Säännölliset tiimipalaverit ja koko yksikön kokoukset 

 Hyvinvoiva työyhteisö -> toisista välittäminen (tervehtimiset, kuppikuntien muodostami-

sen ehkäisy, avoimuus ts. otetaan asiat esille, palautteen antamisen opettelu rakentavasti, 

hyvä perehdytys uusille työntekijöille ja opiskelijoille) 

 Mentorointi vanhuspsykiatrisesta työryhmästä 

 Työnohjaus 

 

Henkilökunnan työsuojelu: 

 

Henkilöstön keskuudesta on valittu työsuojeluasiamies kumpaankin tiimiin, Sateenkaaressa 

Ritva Nuppola ja Iltaruskossa Liisi Soininen. 

 

Työsuojeluasiamiehen tehtävät liittyvät pääosin välittömään työsuojelun yhteistoimintaan lähi-

työyhteisössä tai esimerkiksi jonkin ammattikunnan piirissä sekä tiedon välittämiseen työn vaa-

rojen ja haittojen selvittämisessä ja niistä aiheutuvissa toimenpiteissä. 

 

Työsuojeluasiamies: 

- osallistuu viranomaistarkastuksiin, työterveyshuollon työpaikkaselvitys- ja muihin käynteihin 

sekä tarkkailee työoloja 

- tekee parannusehdotuksia 

- pitää säännöllisesti yhteyttä toimialueen esimieheen, työsuojeluvaltuutettuun ja työsuojelupääl-

likköön 

- on työsuojelun silmät ja korvat 

- huolehtii, että työpaikan työn vaarat on selvitetty ja arvioitu järjestelmällisesti ja laadittu toi-

menpideohjelma 

- huolehtii, että työpaikalla on ajantasainen työterveyshuollon työpaikkaselvitys 

- huolehtii, että työpaikalla on toimivat käytännöt sisäilmastoasioiden sekä 

- työn psykososiaalisen kuormituksen hallintaan ja että 

- ensiapuvalmius on kunnossa. 

 

Tehtäväalueita: 

- riskien hallinta, asiakas- ja potilasväkivalta/uhkatilanteiden kirjaaminen, ilmoittaminen ja tar-

peellisten toimenpiteiden toteuttaminen, neulanpistotapaturmien minimoiminen 

- pelastussuunnitelman ajantasaisuus 

- väkivalta- ja uhkatilanteet 

- kotiin annettavien palveluiden työturvallisuus 

- johtaminen ja työyhteisöasiat 

- epäasiallinen kohtelu, kiusaaminen 

- sairauspoissaolot 

- päihdeasiat 

- tapaturmat: liukastuminen, kaatuminen, kompastuminen ja nostaminen. 

 

 
b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

 

Kaupungin Vanhuspalveluissa on asetettu tavoitteeksi, että jokaisella työntekijällä on mahdolli-

suus osallistua täydennyskoulutukseen kolme päivää vuodessa. Piippurannan ryhmäkotien osalta 

tämä tavoite toteutuu. 
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Henkilöstöllä on oltava peruskoulutuksessa saatu ensiapuvalmius. Ensiaputaidot kerrataan kou-

lutuksessa kolmen vuoden välein ja yksikön omat kouluttajat järjestävät koko henkilöstölle ker-

tauskoulutukset vuosittain. 

Lääkehoidon koulutus on kerrattava viiden vuoden välein (opiskelu, teoriakokeet, lääkelaskut 

sekä näyttötentit). 

 

Kaupungin henkilöstöyksikön osaamisen kehittämisen yksikkö järjestää jatkuvasti koulutusta 

eri aiheista. Nämä löytyvät intranetin kalenterista, josta jokainen voi itse ilmoittautua koulutuk-

siin tarpeensa ja kiinnostuksensa mukaan. Myös sijaisilla on mahdollisuus osallistua. 

Henkilöstöllä on oikeus osallistua myös JyTe:n sekä Sairaanhoitopiirin järjestämiin koulutuk-

siin. Sairaanhoitopiirillä on myös lukuisia verkkokoulutuksia, joiden opiskelu on mahdollista 

koko henkilöstölle.  

 

Ulkopuolisen järjestäjän pitämiin maksullisiin koulutuksiin on mahdollista osallistua yksikön 

koulutusbudjetin määräämissä rajoissa. Näihin osallistuminen mietitään tapauskohtaisesti ja se 

perustuu joko työntekijän tai yksikön kehittämistarpeeseen.  

 

Henkilöstöyksikkö järjestää yhteistyössä oppilaitosten kanssa joko kaikille avoimia tai tietyille 

yksiköille räätälöityjä oppisopimuskoulutuksia, joihin henkilöstöä kannustetaan osallistumaan. 

Ryhmäkotien hoitajista osa on osallistunut mm. Ikääntyvän ihmisen hoitotyö -koulutukseen, 

Muistioireisen tukeminen -koulutukseen, Mielenterveyden ensiapukoulutukseen, Mielenterveys-

asiakkaan hoitoon liittyvään työnohjaukselliseen valmennukseen. Koulutukset ovat kestäneet yli 

vuoden ja niihin on liittynyt kehittämistehtävät, joiden toteuttamiseen osallistui koko henkilöstö. 

 

Yksikössä järjestetään henkilöstön kehittämisiltapäivät kahdesti vuodessa. Aiheet iltapäiviin va-

litaan tiimikehityskeskusteluissa ja henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa esiin tulleiden kehit-

tämistarpeiden pohjalta 

 
Toimitilat 

 
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Suunnitelmassa 
kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai 
miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten vie-
railut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.  
 
Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi: 
 
- Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät? 
- Miten asukas (lapsi/nuori/ iäkäs) voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 
- Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on pitkään poissa. 
 

Tilojen käytön periaatteet 

 

Piippurannassa on kaksi ryhmäkotia, joiden tilat ovat samanlaiset. Ryhmäkodit sijaitsevat eri-

kerroksissa. 

 

Kummassakin ryhmäkodissa on 28 asuntoa, joista kaksi on kahden hengen asuntoja. Asuntojen 

koot ovat 24 neliön tietämissä, kaksiot noin 37 neliötä. Asunnoissa on omat wc-suihkutilat. asun-

noissa on valmiina hoitosängyt, yöpöydät, valaisimet ja paloturvalliset verhot. 

 

Molemmissa ryhmäkodeissa on asukkaiden yhteinen ruokasali ja oleskelutiloja sekä henkilökun-

nan työtiloja. 

 

Omaiset voivat vierailla aina halutessaan ja heidän on mahdollista tarvittaessa myös yöpyä lähei-

sensä huoneessa. 
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Asukkaat saavat sisustaa huoneensa toiveidensa mukaan omilla kalusteillaan. Jos asukkaan liik-

kuminen on epävarmaa, mattoja ei suositella turvallisuussyistä. 

 

Asukkaan kirjallisella suostumuksella (ns. LAH-lupa) voidaan huoneeseen sijoittaa tilapäisesti 

lyhytaikaista asumispaikkaa tarvitseva henkilö asukkaan itsensä ollessa poissa, esim. pitkällä sai-

raalajaksolla. Tällöin huoneesta ei peritä vuokraa asukkaalta siltä ajalta, kun huone on toisen 

käytössä. Jos asukas ei suostumusta anna, ei huonetta luovuteta toisen käyttöön poissaolon ai-

kana. 
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

 

Asukkaiden vaatehuolto hoidetaan talossa. Molemmissa ryhmäkodeissa on pesutupa, jossa pyy-

kit pestään. Tukipalvelumaksuun kuuluu pyykinpesu (sisältäen pesuaineet, konepesun ja kuiva-

tuksen) sekä vuodevaatteet. Asukkailla on käytössä vuokraliinavaatteet ja pyyhkeet sekä peitteet 

ja tyynyt. Halutessaan asukkaat voivat käyttää myös omia liinavaatteitaan, henkilökunta huoleh-

tii myös niiden pesemisestä.  

Vaatteiden silitys ei automaattisesti kuulu palveluun. 

 

ISS ja osin hoitajat huolehtivat asukkaiden vaatepyykistä ja liinavaatepyykki pestään pesulassa. 

Liinavaatteet omistaa Sakupe, joka myös vastaa niiden pesusta. 

 

Yksikköön ostetaan siivous ulkopuoliselta palveluntuottajalta, joka on tällä hetkellä ISS oy. Sii-

voussopimukseen kuuluu asuinhuoneistojen siivous kerran viikossa, minkä lisäksi wc-tilat tar-

kastussiivotaan toisen kerran viikossa. Yleiset tilat siivotaan päivittäin. 

Myös hoitajat huolehtivat yleisestä siisteydestä oman työnsä ohessa. 
 

Teknologiset ratkaisut 

 
Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontakameroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. 
Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia 
vai eivät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asianmukaisesta käytöstä vastaa. Suun-
nitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turvapuhelinten hankintaan liittyvä periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön 
ohjaamisesta ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 
 

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

Piippurannassa on ajan tasalla oleva palo- ja pelastussuunnitelma, jossa on määritelty myös tur-

valaitteiden tarkastuskäytännöt. 

 

Talossa on käytössä 9 Solutions-yritykseltä hankittu turvalaitejärjestelmä. Näihin kuuluvat 

ovihälyttimet, hoitajien turvapuhelimet ja asukkaiden turvarannekkeet. Järjestelmä osaa itse 

valvoa, että nämä toimivat. Järjestelmä ilmoittaa hoitajien puhelimiin, jos joko ovihälytin tai tur-

varanneke on epäkunnossa tai jos patteri pitää vaihtaa. 

Mikäli näissä laitteissa on jotakin muuta vikaa, otetaan yhteyttä Viria Securityyn, joka hoitaa 

laitteiden huollon. Hoitajien turvapuhelimien järjestelmää pitää aika ajoin päivittää. Tästä vas-

taavat turvalaitevastaavat. Puhelimet tulee aina sulkea yöksi, jotta niiden hyvä toiminta voidaan 

varmistaa. Yöhoitajan puhelin on vastaavasti päivällä kiinni. 

 

Hoitajia varten on turvarannekkeet, joilla saa kutsuttua apuun joko työtoverin tai vartijan. 

 

Yksikössä on tallentava turvakameravalvonta. 
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Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

 
Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotar-
vikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Hoitoon 
käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, 
kuulolaitteet, silmälasit. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheutta-
mista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutumi-
nen? 

 

Asukkaan muuttaessa yksikköömme hoitajat kartoittavat asukkaanapuvälineiden tarpeen. Ajoit-

tain myös uuden asukkaan omaiset esittävät tarpeen apuvälineen hankintaan. Apuvälineen saa-

miseen vaaditaan tietyt kriteerit, tämä tulee huomioida kartoituksessa (esim. painehaavapatja). 

Kartoituksen jälkeen tiimien hoitajat ovat yhteydessä kotihoidon- ja palveluasumisen fysiotera-

peuttiin joko puhelimitse tai Effica-viestein. Fysioterapeutti toimittaa apuvälineen asiakkaalle ja 

tarvittaessa ohjaa sen käytön henkilökunnalle. Asukkaiden apuvälineiden lainasopimukset säily-

tetään asukaskansioissa. 

 

Yksikön toimintaterapeutti vastaa pienapuvälineiden (esim. ruokailun apuvälineet) tarpeen kar-

toituksesta ja niiden hankinnasta asukkaan käyttöön. 

 

Vastuu laitteiden toimintakunnosta on jokaisella työntekijällä. Mikäli apuväline rikkoutuu, se 

toimitetaan sisäpostilla apuvälinehuoltoon (kts. ohjeistus s. 13 – 14). 

 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

sairaanhoitajat Marja Airola ja Sanna Kamio  
 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edel-
lytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedon-
hallintatapa. Rekisterinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja millaisia tie-
toja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekis-
tereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosi-
aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti poti-
laan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot 
ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakas-
tiedot.  
 
Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 
19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan 
omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olen-
naisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuu-
delle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään 
velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen. 
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), 
tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla 
rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja 
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 
Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tietojenkäsittelyä 
suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tie-
tojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan 
erillisiin asiakirjoihin. 
 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä 
yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 
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Yksikössä noudatetaan Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (JYTE) tietosuojaoh-

jeistoa. 

Ohjeisto sisältää mm. seuraavat asiat: 

- tietosuojan organisointi ja vastuut, sisältää esimiehen tehtävät ja vastuun sekä työntekijän vas-

tuun 

- yleiset tietoturvaohjeet, sisältää mm. salassapidon ja vaitiolovelvollisuuden, käyttäjätunnukset 

ja salasanat, työpisteen turvallisuuden sekä ohjeet muuhun käyttäytymiseen 

- ohjeet potilasasiakirjojen käytöstä ja salassapidosta 

- ohjeet potilastietorekisteristä 

- ohjeet potilasasiakirjojen laatimisesta ja luovuttamisesta 

- potilaan oikeudet 

- valvonta 

- väärinkäytösten seuraamukset sekä 

- asiaan liittyvät lait. 

 

Tietosuojaohjeisto on kaikkien työntekijöiden saatavilla mm. intrassa ja sen voi halutessaan pyy-

tää luettavaksi hoitajilta. 

 

Esimies valvoo yksikössä tietosuojan toteutumista, samoin Tietohallinto toimintaohjeistuksen 

mukaan. 

Rekisteritietojen käyttämistä valvotaan automaattisesti tallentuvien lokitietojen avulla. Lokista 

käy ilmi kuka on käyttänyt tai päivittänyt rekisteritietoja sekä ajankohta, milloin tämä on tapah-

tunut.  

 

Lokivalvontaa tehdään säännöllisesti pistokokein sekä tarvittaessa asiakkaan tai esimiehen pyyn-

nöstä. Mikäli valvonnassa ilmenee epäilyä tietosuojaloukkauksista, ilmoitetaan epäilystä rikkeen 

tehneelle ja hänen esimiehelleen. Todetusta väärinkäytöksestä ilmoitetaan myös rikkeen koh-

teena olleelle potilaalle eli asianomaiselle.  

 

Työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemistaan tietosuojaloukkauksista tietosuojavas-

taavalle tai esimiehelleen. 

 

Väärinkäytösten seuraamuksena voi olla esim.: 

 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen: joka paljastaa asemassaan, toimessaan tai tehtävässään 

saadun salassa pidettävän tiedon tai käyttää sitä omaksi tai toisen hyödyksi voidaan tuomita sa-

lassapitorikkomuksesta, salassapitorikoksesta tai virkasalaisuuden rikkomisesta sakkoon tai 

enintään 1v-2v vankeuteen. (RL 38 luku, 1§ ja 2§ ja RL 40 luku, 5§). 

 

Henkilörekisteririkos: joka käyttää henkilötietorekisteriä vastoin käyttötarkoitussidonnaisuutta 

tai loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai oikeuksia voidaan tuomita henkilörekisteriri-

koksesta sakkoon tai enintään 1v vankeuteen. (RL 38 luku, 9§). 

 

Tietomurto: joka käyttää hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta tai muutoin oikeudettomasti 

tunkeutuu tietojärjestelmään, voidaan tuomita tietomurrosta sakkoon tai enintään 1v vankeu-

teen. (RL 38 luku, 8§). 

 
 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 
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Tietosuoja-asiat ovat yksi kohta perehdytyslistalla, joka käydään läpi uuden työntekijän tullessa 

taloon. Perehdytyskansiossa ja intranetissä on kirjallista materiaalia aiheesta. 

 

Työntekijä sitoutuu noudattamaan tietosuojaa allekirjoittaessaan työsopimuksen. 

 

Myös opiskelijat perehdytetään tulovaiheessa tietosuojaan liittyviin asioihin. Lähihoitajaopiskeli-

joille ei anneta käyttäjätunnuksia potilastietojärjestelmään, sairaanhoitajaopiskelijat saavat tun-

nukset opintojensa loppuvaiheessa harjoittelujaksonsa ajaksi. 

 

Kaupungin henkilöstöyksikkö järjestää säännöllisesti koulutuksia myös tästä aiheesta. Kaikilla 

työntekijöillä on mahdollisuus osallistua koulutukseen. 
 

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? 
 

Tietosuojaseloste on nähtävillä asukkaiden ilmoitustauluilla molempien ryhmäkotien hissiaulassa 

olevilla ilmoitustauluilla. 

 

http://www.jyvaskyla.fi/sote/asiakkaan_oikeudet/tietosuoja/selosteet  

 

http://aski/tiedonhallintajaviestinta/tietoturva/tietosuoja/tsselosteet/SitePages/Kotisivu.aspx  

 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

 

Tietosuojavastaava Irma Latikka  

irma.latikka@jkl.fi 

 

puh. 0400 147 217 tai 014 266 6892 

Irma Latikan puhelinajat: 

ma klo 12.00 - 15.00  

ke klo 9.00 - 11.00  

to klo 12.00 - 15.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jyvaskyla.fi/sote/asiakkaan_oikeudet/tietosuoja/selosteet
http://aski/tiedonhallintajaviestinta/tietoturva/tietosuoja/tsselosteet/SitePages/Kotisivu.aspx
mailto:irma.latikka@jkl.fi
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YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteutta-
misesta 
 
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskin-
hallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuu-
desta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 
 

LOPPUVUODEN 2018 JA VUODEN 2019 KEHITTÄMISSUUNNITELMA: 

 

KEHITTÄMISEN PÄÄTAVOITTEET: 

 

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN KEHITTÄMINEN 

 

1. Asiakkaalla on oikeus saada yksilöllisesti ja hänen tarpeidensa ja toiveidensa pohjalta suunni-

teltua hoitoa. 

2. Asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. 

3. Vuorovaikutteinen ja turvallinen hoitoympäristö. 

4. Sujuva tiedonkulku asiakkaiden, hoitajien ja eri toimijoiden kesken. 

 

OMAHOITAJUUDEN KEHITTÄMINEN 

 

1. Omahoitajuuteen sitoutuminen ja panostaminen. 

2. Järjestelmällinen suunnittelu myös omahoitajuuden toteuttamisessa. 

3. Toimiva ja hyvä yhteistyö asukkaan ja omahoitajan välillä sekä asukkaan tarpeen mukaisesti 

mahdollisuus tarvittaessa vaihtaa omahoitajaa. 

 

TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN 

 

1. Asukkaat osallistuvat suunnitteluun ja ideointiin. 

2. Uudet, asiakkaan tarpeisiin eikä rutiineihin pohjautuvat toimintatavat otetaan käyttöön. 

3.Ympäristöä hyödynnetään toiminnassa, myös green caren periaatteita. 

4. Elämän päättymisvaiheen hoidon kehittäminen. 

 

PÄÄTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA TUKEVAT TAVOITTEET: 

 

- lääkehoidon osaamisen kehittäminen: 

             - lääkehoidon verkkokurssit ja tentit 

             - HaiPro-ilmoitusten käsittely tiimeissä, virheistä ja läheltä piti –tilanteista oppiminen ja 

               toimintatapojen kehittäminen  

 

- asiakaslähtöisyyden kehittäminen: 

              - RAI-arviointien ja hopasujen tekeminen oikein ja tehokas hyödyntäminen, hopasujen 

                tavoitteiden saaminen elämään arjessa 

              - raportoinnin ja tiedonkulun kehittäminen 

              - hoitotyön laadun ja kirjaamisen kehittäminen, arvioivan kirjaamisen lisääminen 

              - virkistystoiminnan ja omaisyhteistyön kehittäminen 

              - toimintaterapeuttisen näkökulman hyödyntäminen hoitotyössä 

 

- asiakasturvallisuuden lisääminen ja ensiaputaitojen ylläpitäminen: 

              - ea-kertauskoulutukset koko henkilöstölle omien kouluttajien järjestäminä 

              - turvallisuuskävelyjen järjestäminen keväällä ja syksyllä (turvallisuusvastaavat) 

              - riskikartoituksen mukaiset omat turvallisuuden kehittämistoimenpiteet 
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- koulutussuunnitelma / tavoitteet: 

          - painopistealueet:  

               ° mielenterveysosaamisen kehittäminen edelleen 

               ° kuntouttavan työotteen hyödyntäminen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkö-      

                 kulmasta ja sitä kautta asukkaiden elämänlaadun kohentaminen  

               ° iäkkään monisairaan / vuodepotilaan sekä muistisairaan hoitaminen 

               ° elämän loppuvaiheen hoidon kehittäminen 

 

 
 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

Jyväskylä, 29.12.2014 / päivitetty 10.8.18 
 

Allekirjoitus 
 

Tuula Levola, palveluesimies 
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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 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf 

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf 

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

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammais-
ten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf 

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. 
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 

- http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppi-
miseksi.pdf 

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa 

http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suosi-
tukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia 
 
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: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf 
 

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

- Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselos-
teet.html  

- Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: http://www.tietosuoja.fi/material/at-
tachments/tietosuojavaltuutettu/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/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 

 
 
TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE: 
 
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman 
määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuu-
det ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käytän-
nössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen 
laatimisen yhteydessä siinä olevat ylimääräiset tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan oma 
logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma. 
 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
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

