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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 

 
Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 

Nimi:       
 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 00174666-4      
 

 
 

Kunnan nimi: Jyväskylän kaupunki  
 

Kuntayhtymän nimi:       

 
Sote -alueen nimi: KYS-ERVA 

 
Toimintayksikön nimi 

Pitkäaikaisosasto 1 
 

Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Jyväskylän kaupunki, Vapaudenkatu 32, 40100 JYVÄSKYLÄ 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Ympärivuorokautinen laitoshoito on tarkoitettu ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville 
ikäihmisille, joiden sairaudet ja alentunut toimintakyky eivät edellytä sairaalahoitoa, 
mutta he eivät selviydy enää kotihoidossa tai palveluasumisessa. Paikkoja on 44. 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Keljonkatu 26, A – talo II krs 
 

Postinumero 

40600 
 

Postitoimipaikka 

Jyväskylä       
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Erja Kurkinen- Kopra 
 

Puhelin 

014 2663835 
 

Sähköposti 

erja.kurkinen-kopra@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 

Kylän Kattaus – ateriapalvelut 
Total kiinteistöhuolto – kiinteistönhoitaja päivittäin ma-pe, muina aikoina päivystys käytössä. 
SAKUPE – pesulapalvelut 
Lassila& Tikanoja – jätehuolto, yhteys kiinteistönhoitajan kautta. 
Posti – kuljetuspalvelut (posti, näytteet yms.) – yhteys Keljon Opastuksen kautta.   
 

 
 

 

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

 
Toiminta-ajatus 
 

Pitkäaikaisosasto 1 on osa Jyväskylän kaupungin Vanhuspalvelujen pääprosessia  
”Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito”. Osasto vastaa palveluketjun osana ikääntyneiden 
henkilöiden pitkäaikaisesta, ympärivuorokautisesta hoidosta ja huolenpidosta niissä tilanteissa, 
kun henkilö ei tarvitse sairaalahoitoa, mutta ei selviydy enää kotonaan tai palveluasumisessa.  
Osaston toiminta on Sosiaalihuoltolain alaista laitoshoitoa. Toimintaa ohjaavat lisäksi Laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali - ja terveyspalveluista 
sekä mm. Ikäihmisten hoidon laatusuositus 2017-2019. 
 

      
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Osaston arvot ovat: 
- ihmisarvo – asukkaan arvostus, kunnioitus, itsemääräämisoikeus 
- tasa- arvo ja oikeudenmukaisuus  
- yksilöllisyys 
- luottamus, vastuullisuus ja avoimuus 
- turvallisuus 
- palvelualttius, hyvä kohtaaminen ja kohtelu  
- muutosvalmius 
- yhteisvastuullisuus ja sisäinen yrittäjyys 

 

Tärkeimpiä toimintaperiaatteita ovat: 
- asukkaan voimavarojen hyödyntäminen ja toimintakyvyn tukeminen 
- yksilövastuinen hoitotyö ja tiimityö 
- asukkaan ja hänen perheensä huomioiminen 
- ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen 
- asukkaan kokonaisvaltainen huomioiminen ja moniammatillisuus 
- tutkitun tiedon ja hyvien hoitokäytäntöjen käyttäminen 
- omatoimisuutta tukeva asuin- ja hoitoympäristö ja teknologian hyödyntäminen 

 
Käytössä pitkäaikaishoidon käyntikortti: 

1. Laatua on ystävällisyys ja kunnioittaminen 
2. Laatua on ammattitaito ja kehittyminen 
3. Laatua on vuorovaikutus, yhdessä tekeminen ja toiminnallisuus 
4. Laatua on kodikkuus ja siisteys 

      
 
 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 

Jyväskylän kaupungilla yhteiset ohjeet riskien hallinnasta, joita noudatetaan. 
Sisäinen valvonta, seuranta ja raportointi – kuukausittain valvontatiimille ja kolme kertaa  
vuodessa ylemmälle johdolle. 
Riskien arviointi- kysely joka toinen vuosi, viimeksi kevät 2018. 
Alkusammutuskoulutukset 3-5 vuoden välein. 
Ensiapukoulutukset, 2019 menossa. Päivitys kolmen vuoden välein. 
Siirrä helposti – koulutukset osastolla vähintään x 4/vuosi. 
Turvallisuus- kävelyt osastolla keväästä 2019 lähtien x 1/kk. 
Perehdyttäminen, perehtyjän muistilista, perehdytyskansio ja omavalvontasuunnitelma apuna. 
Potilasturvallisuus- verkkokurssi, edellytetään koko henkilökunnalta suoritusta. 
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Hygienia- passi, edellytetään koko henkilökunnalta. 
Arjen tietosuoja- verkkokurssi, edellytetään koko henkilökunnalta. 
Soveltuvuus- todistus, edellytetään koko henkilökunnalta kerran vuodessa Influenssa- 
rokotusta. 
Lääkehoitolupa oltava voimassa 1.2.2018 voimaan tulleen Vanhuspalvelujen lääkehoitosuunni-
telman mukaisesti. 
HaiPro- ilmoitukset käytössä lääkityspoikkeamissa ja asukastapaturmissa. Asukkaat, omaiset, 
henkilökunta voivat tehdä, Käsittelijät nimetty, esillä viikoittain osastokokouksissa.  
Läheltä piti- ja uhkatilanne- ilmoitukset sekä työtapaturmailmoitukset käytössä – sähköisesti 
tehdään. 
Käytännön työssä tunnistetaan ja minimoidaan riskit – koko henkilökunta avainasemassa kun 
tunnistetaan riskejä 

- asuin- ja hoitoympäristö 
- hoidon laatu, lääkehoito 
- itsemääräämisoikeus, asukkaan kohtelu 
- henkilökunnan työturvallisuus 
- talous 

Esimies seuraa ja valvoo toimintaa. Tiimivastaavilla myös valvontavastuu. 
 
Poikkeamatilanteista tilanteen mukaan informoidaan asukasta, omaisia, lääkäriä, esimiestä ja 
muuta henkilökuntaa. Asianmukaiset korjaukset tilanteen mukaan laitetaan toimeksi ja kirjataan 
asukkaan potilas-asiakirjoihin. 
 
Riskienhallinnan työnjako 
 

Jokaisella on velvollisuus tunnistaa, ilmoittaa ja kirjata havaitsemansa riskit sekä                            
ennaltaehkäistä niitä ja omalta osaltaan huolehtia mahdollisimman turvallisesta, laadukkaasta 
ja taloudellisesta toiminnasta. 
Käytössä ovat kaupungin työsuojeluorganisaatio (työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies),  
  
 

 
Riskien tunnistaminen 
 

Kts. Riskien hallinnan järjestelmät ja työnjako- kohdat. 
Käytännön työssä riskien tunnistaminen on jatkuvaa. Esimies seuraa ja valvoo toimintaa ja oh-
jeiden noudattamista. Ennakointi on tärkeää! 
 
 

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

Jokaisella työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan epäkohdista Tavoitteena suora 
ja nopea tiedottaminen osastonhoitajalle/ vastuuvuorossa olevalle hoitajalle. Käytössä Jyväsky-
län kaupungin yhteiset järjestelmät, esim. HaiPro, uhkatilanne-, läheltä piti- ja työtapaturmail-
moitukset. Riskikartoitus tehdään joka toinen vuosi. 
 
Riskien käsitteleminen 
 

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

Haittatapahtumat dokumentoidaan asian mukaan esim. asukasasiakirjoihin ja/tai niitä 
varten olemassa oleviin ohjelmiin, esim. HaiPro. Tapauksesta riippuen asiasta tiedote-
taan välittömästi tai myöhemmin osastokokouksissa, kolmannesvuositilastossa tms. 
 

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? 
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Heti kun asia on tullut tietoon, siihen tartutaan. Asiasta riippuen korjaaviin toimiin ryhtyy 
työvuorossa oleva henkilökunta, osastonhoitaja tai tämän tiedotettua asiasta ylemmälle 
johdolle, palvelupäällikkö ja/tai palvelujohtaja ryhtyvät toimiin. 
Asiasta riippuen osastonhoitaja keskustelee yksittäisen työntekijän kanssa, asia otetaan 
esille tiimipalaverissa tai osastokokouksessa. Esimerkiksi lääkityspoikkeamista ollaan 
yhteydessä lääkäriin, tehdään HaiPro- ilmoitus ja tiedotetaan asukkaalle/omaiselle. Ta-
voitteena on ennaltaehkäistä laatupoikkeamat, läheltä piti- tilanteet ja haitat sekä mah-
dollisimman paljon muutenkin ennakoida asioita. 
 

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

Suoraan -  heti kun mahdollista, käyttäen totuttuja viestintäkeinoja. Tarvittaessa erillinen 
tiedote ja/tai käsittely osastokokouksessa. Jokaisella velvollisuus lukea tiedotteet ja 
muistiot. 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Palvelupäällikkö vastaa koko Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon osalta, toimin-
tayksikkötasolla osastonhoitaja Erja Kurkinen- Kopra, varalla sairaanhoitaja Kaisa Sai-
ranen. 
Työryhmätyöskentelyssä eri osa-alueilla koko henkilökunta mukana. 
 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Koko henkilökunta. Päivitykset 6.7.2017osastokokouksessa. 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Erja Kurkinen-Kopra p. 014 266 3835, erja.kurkinen-kopra(at)jkl.fi 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 
 

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

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

Päivitys tapahtuu toiminnan muuttuessa ja kerran vuodessa. Asia esille osastokokouk-
sessa ja siinä sovitaan käytännön toteutuksesta. Muutostarpeiden laajuus ratkaisee toi-
mintatavat. 
 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus ja se on nähtävillä 
 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä osaston kolmen tiimin ilmoitustauluilla eli yksi 
kappale Koivulassa, Mäntylässä ja Raitalassa. Muu asiaan liittyvä materiaali on osastolla 
kansliassa eri aiheille varatuissa kansioissa, joista tarvittaessa henkilökunta voi sitä  esi-
tellä tarkempaa tietoa kaipaavalle. 
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ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
Palvelutarpeen arviointi 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

SAS- työryhmä tekee palvelutarpeen arviointia pohdittaessa sijoittumista pitkäaikaishoi-
toon. Apuna RAI- toimintakykyarviointi. Lääkärin tai osastonhoitajan kanssa arvioidaan 
usein myös tarpeenmukaista hoitopaikkaa.  
Osastolla RAI- arviointi tehdään puolivuosittain tai voinnin muutosten mukaan tarvitta-
essa. Hoito- ja palvelusuunnitelman tekee omahoitaja yhteistyössä asukkaan, omaisen 
ja tarvittavien muiden asiantuntijoiden kanssa (sh, lääkäri, kuntohoitaja). Asukkaan tul-
lessa hyödynnetään esitietoja, omaisten täyttämää Elämänpolku- lomaketta ja osastolla 
pidettävää perhepalaveria. 
 

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

Asukkaalla/omaisella on mahdollisuus tutustua osastoon etukäteen. Tavoitteena, että 
uuden asukkaan ottaa vastaan omahoitaja/oman tiimin hoitaja niin, että tutustuminen ja 
yhteistyö käynnistyvät välittömästi. Perhepalaveri pidetään mahdollisimman pian        
osastolle tulon jälkeen. 
 

 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

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

Omahoitaja tekee hoito- ja palvelusuunnitelman RAI- mittareiden pohjalta yhteistyössä 
asukkaan, omaisten ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelma ohjaa 
päivittäistä hoitotyötä ja sitä arvioidaan jatkuvasti. Vähintään puolivuosittain RAI- toi-
mintakykyarvioinnin yhteydessä hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään. 
 

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

Effica- hoitokertomuksessa hoito- ja palvelusuunnitelma on koko ajan nähtävillä ja 
HOKE on käytössä päivittäin. Omahoitajan tehtävä on tiedottaa suunnitelmasta, sitä kä-
sitellään tarpeen mukaan raporteilla ja tiimipalavereissa. 
 

  

  
Asiakkaan kohtelu 
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 
 

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

Henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja työssä tulee noudattaa yksikön arvoja ja pe-
riaatteita kaikessa toiminnassa sillä ne ovat ihmisarvoisen ja laadukkaan hoitamisen pe-
rusta. Eettis- moraalista keskustelua käydään lähes päivittäin henkilökunnan kesken, 
esim. mitä tietoja asukkaista on nähtävillä. 
Käytössä Elämänpolku- lomake, Hoitotahtoa kunnioitetaan ja muutenkin tarjotaan asuk-
kaan voimavarojen mukaan tilaisuuksia tehdä päätöksiä omasta elämästään ja arjes-
taan. Usein omaisilta saadaan myös tietoa siitä, mikä olisi asukkaan oma tahto, ellei 
tämä itse pysty sitä enää ilmaisemaan. 
Osastolla ei ole vierailuaikoja ja yhteydenpito omaisiin voi tapahtua puhelimitse joko 
omalla puhelimella tai tiimin gsm- puhelimella. 
Asukkailla yhden hengen huoneet, joissa oma wc/kylpyhuonetila. Kaikissa tilanteissa 
huomioidaan intimiteettisuoja, esim. paaripesuilla. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 
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Kaiken rajoittamisen (fyysinen ja kemiallinen) tulee olla tarkkaan harkittua, tapahtua vain 
lääkärin luvalla (haaravyöt, sängyn laidat, hygieniahaalarit, magneettivyöt), sitä pitää 
seurata ja arvioida ja sen tulee kestää vain niin kauan kuin se on välttämätöntä. Lääkäri 
kirjaa luvan YLE- lehdelle ja hoitohenkilökunta hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä seu-
rannan ja arvioinnin päivittäiseen kirjaamisen yhteydessä. 
Turvallisuutta lisätään enimmäkseen muilla toimenpiteillä kuin rajoittamalla, esim. 
- turvallinen ja esteetön hoitoympäristö 
- turvalliset ja ammattitaitoiset hoitomenetelmät, esim. asianmukainen lääkehoito, asuk-
kaan toimintakykyyn sopiva ravitsemus 
- tiimeihin asukkaita ei jätetä yksin valvomatta esim. henkilökunnan taukojen tai osasto-
kokouksen aikana 
- asukkaisiin tutustutaan hyvin ja siten yhteistyö helpottuu käyttäen ns. lääkkeettömiä 
keinoja myös haasteellisesti käyttäytyvien kanssa.  
 

Asiakkaan kohtelu 
 

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? 

Asiasta keskustellaan asianomaisten kanssa. Asiaan pitää reagoida heti sen tultua tie-
toon. Osastolla kannustetaan suoraan ja välittömään palautteeseen.                             
Tarvittaessa osastonhoitaja osallistuu/ottaa asian esille myös yhteisesti. Jos kyseessä 
henkilökunnan aiheuttama tilanne, tarvittaessa esimiehellä käytössä myös kurinpidolli-
set toimet. Osastonhoitaja Erja Kurkinen-Kopra p. 050 5911238. 
Ilmoitustauluilla tiedotteet/ohjeet kuinka tulee menetellä jos haluaa tehdä muistutuksen 
tai valituksen huonosta palvelusta tai kohtelusta. Käytössä on kirjallinen Palvelun laa-
tuun liittyvä – ilmoitus, jonka käsittelijä on Mia Kautiainen sekä internetissä asiakas- 
HaiPro –ilmoitus, jonka käsittelijä Merja Hokkanen.  Myös sosiaaliasiamiehestä tiedot-
teet ovat ilmoitustauluilla: Eija Hiekka, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Ma-
tarankatu 4, 40100 JKL. Tavattavissa puhelimitse ma-to 9.00-11.00 p. 044 265 1080. 
eija.hiekka(at)koske.fi 
Asiakkaan osallisuus 
 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

Palautteen kerääminen 

Palautetta toivotaan ensisijaisesti heti ja suoraan arjen tilanteissa.                                
Omais-ja asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan joka toinen vuosi. Vuosittain palautetta 
kerätään myös HYMYnaama- ohjelman avulla asukkailta ja omaisilta, viimeksi keväällä 
2019. Palautetta voi antaa myös Vanhuspalvelujen nettisivujen kautta. 
 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä 

Suoraan saadusta korjaavasta palautteesta keskustellaan heti tilanteessa ja yritetään 
löytää yhteinen näkemys niin asukkaan kuin toiminnan näkökulmasta järkevällä tavalla. 
Asiat käsitellään suoraan asianosaisten kanssa ja ne otetaan esille myös tiimipalave-
reissa ja osastokokouksissa. Tavoitteena on ”ottaa oppia” niin, että samanlaiset poik-
keamat hoidon laadussa eivät toistu. 
 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Osastonhoitaja Erja Kurkinen-Kopra p. 050 5911238. 
Lisäksi käytössä kirjallinen palvelun laatuun liittyvä ilmoitus (käsittelijä Mia Kautiainen) 
ja Internetissä mahdollisuus tehdä ns. asiakas- Haipro (käsittelijä Merja Hokkanen). 
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b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Eija Hiekka 
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Matarankatu 4, 40100 JKL 
Puhelimitse tavattavissa ma- to klo 9.00-11.00 p. 044 265 1080. 
eija.hiekka(at)jkl.fi 
 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Valtakunnallinen kuluttaja-asiamiehen p. 0295536901 käytössä ja esillä ilmoitustauluilla 
tiimeissä. 
 

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

Osastonhoitajlle tulevat muistutukset käsitellään heti ja korjausta vaativat asiat muute-
taan heti tai viedään toimenpiteitä vaativina asioina ylemmälle johdolle. 
Osastonhoitaja suorittaa sisäistä valvontaa, tekee selvityksiä ja antaa lausuntoja muis-
tutuksen kohteena olleista asioista/toiminnasta. Tilanteesta riippuen asiaa käsitellään  
henkilö-/tiimi-/osastokokous- ja/tai johtoryhmätasoilla. 
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

Heti tai mahdollisimman pian kun tieto asiasta on saatu. 
 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 
 

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

Hoitotyö lähtee asukkaan tarpeista, jäljellä olevia voimavaroja käytetään mahdollisim-
man paljon ja toimintakyvyn säilymistä tuetaan mahdollisuuksien mukaan. 
RAI – mittariston avulla arvioidaan ja seurataan toimintakykyä. Sen pohjalta suunnitel-
laan, toteutetaan ja arvioidaan hoitoa ja huolenpitoa. Perustana olevat mittarit:  
- arjesta suoriutuminen (ADL, ADLH) 
- psyykkinen ja kognitiivinen vointi (DRS, CPS) 
- sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi (SES) 
- terveydentila, ravitsemus ja kipu (CHESS; BMI; PAIN) 
- asukkaan kuntoutumismahdollisuus (REHAPBOT) 
- kuntoutumista edistävä hoitotyö (NREHAB) 
Säännöllisesti asukkaat myös punnitaan, tarpeen mukaan tehdään muistitestejä 
(MMSE) ja käytetään muita asteikkoja, esim. Braden – painehaavaumariskiasteikko, 
GDS- 15 masennusasteikko. 
Näiden pohjalta tehdään Hoito- ja palvelusuunnitelma. 
Omahoitajan järjestämä toiminta, osaston yhteiset ja tiimien järjestämät toimintahetket, 
erilaiset tapahtumat, ulkoilu, juhlat, omaisten kanssa yhdessä toimiminen virkistävät ja 
edistävät toimintakykyä. Vierailuaikoja ei ole ja pitkäaikaishoito kustantaa kuusi edes-
takaista virkistysmatkaa vuodessa. 
 

 

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? 

Seuranta päivittäistä, hoitotyötä kirjattaessa dokumentoidaan ja on hoitosuunnitelman 
osa vähintään RAI- arviointien yhteydessä puolivuosittain. 
 

Ravitsemus 
 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 
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Seuranta osa päivittäistä hoitotyötä, poikkeamat kirjataan ja tiedotetaan.  
Aterioita viisi kertaa päivässä; aamupala, lounas, kahvi, päivällinen ja iltapala. Asuk-
kailla on mahdollisuus saada myös mehua, jogurttia, tms, myös yöllä tai aamulla heti 
herättyä oman päivärytminsä mukaisesti. 
Kaikki punnitaan kerran kuukaudessa, tarpeen mukaan MNA- arviointi. Ruuan koostu-
mus yksilöllisen tarpeen mukainen. Tarpeen mukaan erikoisruokavaliot tai lisäravinteet 
lääkärin määräyksestä käytössä. 
Kaikille asukkaille D- vitamiinilisä. Suun ja hampaiden terveydestä huolehditaan. 
Ravitsemuskäsikirja on käytössä ja keittiön kanssa yhteistyö saumatonta. 
 

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? 

Hoitohenkilökunnan hygieniaohjeet käytössä ja niiden toteutumista valvotaan. Koko 
henkilökunta koulutettu toimimaan siten, että puhtaus- ja hygieniakäytännöt, aseptinen 
työjärjestys toteutuvat. Kaikilla on hygieniapassi suoritettu.  
Kertausta osastotunneilla x4/vuosi (hygieniahoitaja). 
Oikeat käsihygieniakäytännöt niin henkilökunnalle, asukkaille kuin vieraille ohjattu ja 
käytössä. Seurataan suojakäsineiden ja käsihuuhteen käyttöä. 
Infektioasukkaiden hoito tutkittujen käytäntöjen mukainen. Influenssarokotukset asuk-
kaille, pakolliset henkilökunnalle.  
Laitoshuoltajien kanssa käytännöistä tarpeen mukaan kokouksia, joista kaikille tietoa. 
Tiedotteet ja ohjeet pidetään ajan tasalla.  
 
Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje. 

Ohje on Pitkäaikaishoidon laatukäsikirjassa kohdassa ”Päivittäiset toiminnot”.  
 

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? 

Ohjeiden noudattaminen on arjen työtä, seurantaa toteuttavat asukkaan omahoitaja, 
oman tiimin jäsenet, vuorossa oleva vastuuhoitaja ja osastonhoitaja sekä ylilääkäri.  
Suuhygienistin tarkastukset 2 x/vuosi. 
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Osaston hoitohenkilökunta vastaa asukkaiden hoidosta ympärivuorokauden hoitavan 
lääkärin ohjeiden mukaisesti ja asukkaalle laaditun ja kirjatun hoito- ja palvelusuunni-
telman mukaan. Asukkaille tehdään sairauksien vaatimat terveystarkastukset, tutki-
mukset ja kontrollitutkimukset lääkärin määräyksen mukaisesti.  
Terveyttä edistää hyvä fyysinen perushoito, voimavaroja hyödyntävä työtapa, asianmu-
kainen ravitsemus, säännöllinen vuorokausirytmi, ulkoilu, riittävä lepo ja arjen toimin-
nallisuus sekä yhteisöllinen elämä asukkaan toivomusten ja tarpeiden mukaisesti.  
Terveydentilan seuranta on osa arjen työtä, tehdyt havainnot kirjataan ja poikkeamiin 
reagoidaan ja ryhdytään tarvittaviin toimiin joko heti tai myöhemmin tilanteen mukaan. 
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
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Ylilääkäri Martti Aukee on osaston vastuulääkäri. Käytännön hoitotyötä sairaanhoita-
jien ohjaamana toteuttavat heidän kanssaan perus- ja lähihoitajat ja tarvittaessa hoito-
työhön hoitajan parina työskentelevät laitoshuoltajat ja muu henkilökunta sekä opiske-
lijat. 
 

Lääkehoito 
 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Vanhuspalvelujen lääkehoitosuunnitelma on otettu käyttöön 1.2.2018. Se ohjaa osas-
ton lääkehoitosuunnitelmaa. Ylilääkäri, osastonhoitaja, lääkevastaava ja koko hoito-
henkilökunta seuraavat lääkehoitosuunnitelman toteutumista. Osaston lääkehoito-
suunnitelma päivitetään kerran vuodessa. Jokainen työntekijä lukee sen ja vahvistaa 
asian allekirjoituksellaan. 
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Lääkkeet määrää osastolla käyvä ylilääkäri tai hänen sijaisensa. Määräyksiä voi tulla 
myös esim. keskussairaalasta tai terveyskeskussairaalasta asukkaan siirtyessä osas-
tolle. 
Lääkehoidon laadukkaasta toteuttamisesta vastaa osastonhoitaja, joka on delegoinut 
vastuuta lääkevastaavalle ja sairaanhoitajille. Lääkevastaavalle on määritelty omat teh-
tävänsä ja hän tekee tiivistä yhteistyötä sairaala-apteekin kanssa. Käytännössä lääke-
hoidosta omalta osaltaan vastaa koko henkilökunta saamiensa lääkehoitolupien val-
tuuttamana. Jokainen työntekijä vastaa omasta tekemisestään. 
Lääkehoitoluvista on lista nähtävillä osaston lääkekaappien oven ulkopuolella. 
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 

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

Lupa asiakastietojen luovuttamiseen.  
Tarpeen mukaan asukkailla on käytössään terveyskeskussairaalan, erikoissairaanhoi-
don ja yksityiset terveydenhuollon palvelut joko oman lääkärin määräyksestä ja/tai 
osastonhoitajan maksusitoumuksella pitkäaikaishoidon maksuasetuksen sisältämien 
palvelujen mukaisesti. Yhteistyö on saumatonta ja joustavaa. Mikäli palvelut eivät 
kuulu pitkäaikaisen laitoshoidon palvelujen piiriin, asukkaalla on mahdollisuus kustan-
taan niitä itse toiveidensa mukaisesti, esim. hieroja, jalkahoitaja, fysioterapeutti, ulkoi-
luttaja. 
Tarvittaessa käytössä on myös sosiaalityöntekijä. 
 

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

Mikäli asukas tai hänen omaisensa hankkivat yksityisiä palveluja, he itse valvovat pal-
velujen laatua. Jos asukas on edunvalvonnan asiakas, hoitohenkilökunta/osastonhoi-
taja arvioi palvelun laatua ja tarvittaessa puuttuu huonoon palveluun yhteistyössä 
edunvalvojan kanssa.  
Kylän Kattauksen ruokapalvelut – ruokien lämpötilan seuranta. 
Kaikkien alihankintatoimijoiden palveluja arvioivat asukkaiden lisäksi henkilökunta ja 
omaiset. Toimijalle annetaan palautetta, jos on jotain huomautettavaa. 
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ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 

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

Palo-ja pelastussuunnitelma 
Valmiussuunnitelma  
Potilasturvallisuusverkkokoulutus 
Palo- ja pelastusharjoitukset 
Ensiapukoulutus 
Turvallisuuskävelyt 
HaiPro 
Tarvittaessa lääkärinlausunto edunvalvonnan järjestämiseksi asukkaalle. 
 
 
Henkilöstö 
 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 
 

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

Lääkäri, käy kerran viikossa, hyvin tavoitettavissa virka-aikana puhelimitse tai Effica- 
viestein. 
Osastonhoitaja 1 
Sairaanhoitajia 6 
Perus- /lähihoitajia 22 
Laitoshuoltaja 1 hoitotyössä 
Laitoshuoltajia 3,5 tukipalvelutehtävissä (siivous, vaate- ja ruokahuolto) 
Kuntohoitaja käy satunnaisesti 
Virikeohjaaja käy satunnaisesti 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Alle 14 vrk sairauslomiin otetaan tekijä varahenkilöstöstä jos saadaan. Ellei saada, esi-
miehen harkinnan mukaan etsitään sijainen ns. ulkoa, pyydetään henkilökuntaa teke-
mään ns. tuplavuoro, vaihtamaan vuoroja tai tulemaan vapaalta työhön. 
Pidemmät sairauslomat, vuosilomat, palkattomat työlomat ja osa-aikavajeet täytetään 
sijaisilla, kun ylemmältä johdolta on saatu täyttölupa. 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Käytössä ns. työnjakolista, joka on esimiehen työnjohto- ohje. Siitä käy selville tiimien 
henkilöstömiehitys/työvuoro, huomioidaan vastuut ja osaaminen sekä jokaiseen vuo-
roon nimetty vastuuhenkilö, jolla kokonaisvastuu asioiden sujumisesta vuoron aikana.                                      
Esimies hyödyntää kaupungin yhteistä rekrytointia, tuttuja opiskelijoita ja ammattilai-
sia kun etsii sijaisia arvioimansa tarpeen mukaisesti. Minimimitoitukseksi osastolla on 
määritelty 2 aamuvuoroon, 1 välivuoroon(10.00-18.00)  ja 2 iltavuoroon/ tiimi jossa 14-
15 asukasta. Yövuorossa on aina 2 hoitajaa / 44 asukasta. Tällä ns. minimimitoituksella 
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tehdään työtä vain, ellei muita vaihtoehtoja ole. Tehdyn työvuorosuunnitelman vahvuu-
desta  on tavoitteena pitää kiinni kaupungin antamien resurssien puitteissa. 
Varahenkilöstö pitäisi olla riittävä. 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Pääsääntö on, että palkataan tutkinnon suorittanutta, alan kokemuksen omaavaa ja 
työhön soveltuvaa henkilökuntaa. Lyhyitä ns. keikkatyöläisiä lukuun ottamatta esimies 
haastattelee aina työntekijät, vaikka he olisivat rekrytoinnin rekisterissä. 
Ellei em. työntekijöitä saada, käytetään tuttuja jo eläkkeellä olevia henkilöitä, tuttuja 
alan opiskelijoita tai tuttuja alan vahvan kokemuksen omaavia, luotettavia henkilöitä 
vaikka heillä ei olisikaan nykyajan vaatimukset täyttävää tutkintoa. 
Työsuhteissa käytetään aina koeaikaa. 
 

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

  
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 

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

Käytössä on Perehtyjän muistilista, Perehdytyskansio ja uudelle työntekijälle annet-
tava ns. materiaalipaketti. Päivittäin työpari perehdyttää suullisesti.  Työntekijälle       
nimetty oma tiimi ja ns. rinnalla- kulkija, joka auttaa kaikkiin asioihin perehtymisessä. 
Osastonhoitaja hankkii käyttäjätunnukset ohjelmiin ja käy läpi tietosuoja-asiat. 
 

b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Vanhuspalvelujen- , Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito- koulutusohjelmien mu-
kaisesti, osaston omilla osastotunneilla, akuutisti eteen tuleviin uusiin asioihin opasta-
malla sekä erilaisten työryhmätyöskentelyjen avulla. 
Lääkehoito-osaaminen varmistetaan/koulutetaan viiden vuoden välein. 
 

Toimitilat 
 

Tilojen käytön periaatteet 

Asukkailla on yhden hengen huoneet, joissa on oma wc/kylpyhuone. Käytössä on yksi 
kahden hengen huone. Asukashuoneen vapautuessa otetaan tilalle uusi asukas. Vain 
erityistilanteissa huonetta voi joutua vaihtamaan, mutta siitä neuvotellaan aina asuk-
kaan/omaisen kanssa. Avioparit sijoitetaan heidän halutessaan samaan huoneeseen 
(huoneet 2 tai 15) tai toisiaan lähellä oleviin huoneisiin. Asukkaan hoidon tarve ja tois-
ten asukkaiden tarpeet ohjaavat toiminnan sujuvuuden lisäksi sijoittelua. Huomioitava 
on esim. meluhaitat. 
Yhteisiä tiloja ovat osaston yleiset tilat ja tiimien keittiö-olohuoneet ja kylpyhuoneet.  
Omaiset voivat yöpyä läheisensä huoneessa esim. saattohoitotilanteessa. 
 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Osastolla on siivoustyössä 3,5 laitoshuoltajaa, joilla on myös vaatehuolto- ja keittiöteh-
täviä. Huoneet siivotaan x 3/viikko (1 x perusteellinen ja 2 päivittäissiivousta), ns. infek-
tiohuoneet siivotaan päivittäin. Osastolla pestään vain siivousvälineitä, sitomisen apu-
välineet, lonkkasuojahousut ja suihkuessut. Muuten asukasvaatteet pestään talon 
omassa pesulassa ja vuodevaatteet on vuokrattu ja pestään SAKUPE:n pesulassa. 
 

Teknologiset ratkaisut 
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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. 

Keljonkatu 26:n A – talossa on kiinteistövalvomosta ohjattavat sähkötoimiset 
ulko-ovien lukitus/valvonta järjestelmät. 
Lisäksi kiinteistössä on käytössa ovi/videopuhelinjärjestelmä. 
Lukossa olevat ovet voidaan avata kyseisen järjestelmän avulla osastolta käsin. 
Keljonkatu 26:ssa A- talossa on tallentava kameravalvonta. 
Kamerat tallentavat videokuvaa käytäviltä ja aulatiloista. 
Kameravalvonnan päätehtävänä on: 
-asukkaiden ja asiakkaiden sekä työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen. 
-omaisuuden suojaaminen. 
-palvelutuotantoon liittyvän asianmukaisen toiminnan valvominen 
-vaara/häiriö- tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja mahdollinen selvittäminen. 
 
Edellä mainittujen järjestelmien kunnossapitovastuu on Jyväskylän Tilapalvelulla. 
Laitteistojen kunnossapidosta huolehtii Total Kiinteistöpalvelut Oy. 
Talossa on Esmi FX- merkkinen paloilmoitinkeskus, jonka pääpalotaulu on A- talon 
pääoven tuulikaapissa. Lisäksi osastolla on ns. hissi aulassa näyttötaulu. 
Laitteistojen kunnossapidosta/huollosta vastaa Are oy huoltosuunnitelman mukaisesti. 
Laitteistot testataan Total Kiinteistöpalveluiden toimesta 1x kk. 
Paloilmoitinkeskus pysäyttää ilmastoinnin palohälytyksen sattuessa. 
Tuulikaapissa on myös ilmanvaihdon hätä-seis-painike. 
 
Keljon molemmissa rakennuksissa on käytössä Esmi turva/poistusmistie-valaistuskes-
kus. A-talossa 2 keskusta ja B-talossa 1 keskus. 
Järjestelmässä on akkuvarmennus, joka sytyttää turva- ja poistumistie valaistuksen 
päälle sähkökatkoksen aikana. 
Valaistuksen kuntoa seurataan päivittäin ja järjestelmät koeistetaan Total Kiinteistöpal-
velun toimesta 4 x vuodessa. 
  
Osastolla on jokaisessa asukashuoneessa hoitajakutsua varten hälytyskello. Osalla 
asukkaista on hälytysmatto. Järjestelmään tulee hoitajakutsuhälytykset, ovihälytykset 
ja hoitohenkilökunnan hätäkutsu hälytykset.  
 

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

Henkilökunta kuittaa hälytykset asukashuoneesta. Hälytyskellojen toimivuutta voivat 
testata asukkaat, omaiset ja/tai henkilökunta. Laitteistojen kunnossapito-
/kustannusvastuu on yksiköllä. Laitteistojen kunnossapidosta huolehtii Total- 
kiinteistöpalvelut. 
 

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. 
 

Laitehankintoja tehty tarpeen mukaan, niitä ovat mm.  
imu, huolletaan käytön yhteydessä 
verensokerimittarit, kalibrointi x 1/viikko hoitajien toimesta  
RR-mittarit, huolto Kyllön apuvälinehuollossa 
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happisaturaatiomittari 
kuumemittarit 
EKG- laite  
erilaiset liikkumisen apuvälineet 
hygienianhoidon välineet.  
Uusien laitteiden käytön ohjauksesta huolehtivat asian ennestään tuntevat tai esim. lai-
tetoimittaja. Huolto toimii joko laitteen toimittajan, JYTE:n apuvälinehuollon tai Totalin 
kiinteistönhoitajan avulla. 
Laitelista on inventaariokansiossa. 
  
 

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

Asukkaan tulotilanteessa arvioidaan tarvittavien apuvälineiden tarve ja sopiva laite 
(omahoitaja, tiimin sairaanhoitaja, kuntohoitaja) aiempien tietojen ja selvittelyn poh-
jalta. Pitkäaikaishoidon kustannuksella hankitaan uusia laitteita ellei niitä ole osastolla 
jo ennestään, esim. käytössä nostureita, pyörätuoleja, rollatoreita. Asukasta opastavat 
kuntohoitaja ja hoitohenkilökunta, jotka huolehtivat myös laitteen toimivuudesta ja 
huoltoon lähettämisestä.  
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Oh Erja Kurkinen-Kopra p. 014 2663835 ja sh Sinikka Heinonen (laitevastaava). 
 

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? 

Henkilökunta on käynyt tietoruva- ja Effica- koulutuksen. Tietokoneisiin ja ohjelmiin on 
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tietosuojajäte laitetaan siihen varat-
tuun astiaan tai silppuriin. 
Opiskelijat allekirjoittavat salassapitositoumuksen. 
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b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 

Henkilökunta on suorittanut tietoturvakoulutuksen ja allekirjoittanut salassapito- ja 
käyttäjäsitoumuslomakkeen. Sijaiset ja opiskelijat perehdytetään tietoturva-asioihin. 
 
 

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

Tietosuojaseloste on osaston ilmoitustauluilla. Asukasta ja hänen omaisiaan informoi-
daan perhepalavereiden yhteydessä. 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Irma Latikka, Kilpisenkatu 1, 1.krs, 40100 JKL. Aika henkilökohtaiseen tapaamiseen so-
vittava p. 0400 147217 
 

 
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. 
 

      
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

Jyväskylässä 2.1.2015, päivitetty viimeksi 25.2.2019. 
 

Allekirjoitus 
 

Osastonhoitaja  Erja Kurkinen-Kopra  
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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. 
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