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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 2020 

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT    
Palveluntuottajan Y-tunnus: 0204819-8 
Kunnan nimi: Turku 
SoTe -alueen nimi: TYKS-ERVA 

Toimintayksikön nimi: 
Turun kaupungin Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhusten asumispalvelut 

Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen: Turku  

Toimintayksikön katuosoite: 
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan toimipiste: Linnankatu 39 20100 Turku 
Vanhusten asumispalvelujen johtajan toimipiste: Linnankatu 39 20100 Turku 

Palvelumuodot ovat tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaista laitoshoitoa (vanhainkoti/pitkäaikais-
sairaanhoito) sekä tilapäishoitoa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ikääntyneille ihmisille.  
Asukaspaikkoja on yhteensä 1147 

Toimintayksikön vastaava esimies:  
Vanhusten asumispalvelujen vs. johtaja   
Soile Lahtonen-Kiviranta  
Puh. 050-558 3656 

* Omavalvontasuunnitelman liitteisiin (”erillisliitteet”) liittyviin kysymyksiin vastaa yksikön esimies. 
 
Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omai-
sia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä kerää ja ottaa huomioon asiakkailta, 
omaisilta ja henkilökunnalta kerättyä palautetta toiminnan kehittämisessä. 
 
Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan menettelytavat siitä, miten palvelutoiminnassa havaitut riskit, 
vaaratilanteet ja laadulliset puutteet pystytään ennaltaehkäisemään ja korjaamaan sekä palveluiden 
parhaan mahdollisen onnistumisen kannalta hallitsemaan.  
Lisäksi kuvataan toimenpiteet ammattihenkilöiden ammatillisen osaamisen varmentamiseksi. 
 

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
Toiminta-ajatus: 
Turun kaupungin visio vuoteen 2029 on 
”Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, 
jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä” 
 
Hyvinvointitoimialan yhteisten palvelulupausten mukaisesti: 

Lupaamme palvella niin, että asiakas tulee nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi 
Lupaamme kehittää palveluita yhdessä asiakkaittemme kanssa tasavertaisesti 
Lupaamme luoda yhdessä asiakkaiden palveluja, jotka lisäävät heidän hyvinvointiaan 
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Koko henkilöstöä koskevat toimintalupaukset on sisällytetty kolmen otsikon alle: 
 Asukas- ja asiakaslähtöisyys 
 Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus 
 Uudistuminen ja yhteistyö 

 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 
Asiakaslähtöisyys; 

 Uuden asiakkaan tullessa palvelujen pariin pidämme ”uuden asiakkaan tervetulotilaisuuden”.  
Tilaisuudessa käydään läpi omaisten/läheisten/asiakkaan täyttämä elämänkaarilomake.  
Lomakkeesta saadaan tietoa asiakkaan elämästä, tavoista, tottumuksista ja hänelle mieleisistä ja tär-
keistä asioista. Tilaisuudessa ovat läsnä asiakas, omainen/läheiset ja henkilökuntaa.  
Omahoitaja järjestää tilaisuuden ja on mukana tilaisuudessa 

 Yhteistyö asiakkaan, omaisen ja omahoitajan välillä alkaa asiakkaan tullessa palvelujen pariin 
 Terveyden ylläpitäminen ja sairauksien hyvä hoito 
 Selvitämme asiakkaiden mieltymykset, tavat ja tottumukset ja toimimme niin, että kaikki asiakkaat 

saavat yksilöllistä hoitoa ja hoivaa  
 Meillä on käytössä omahoitaja toimintamalli jonka avulla edistämme asiakkaiden yksilöllistä hoitoa 
 Tuemme asiakkaita siten, että he voivat vaikuttaa omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja 

tuemme asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista  
 Huolehdimme toiminnallisen arjen toteutumisesta; arjen askareet, liikunta, ulkoilu, musiikki ym. kult-

tuurinen toiminta 
 

Sisältö tarkemmin erillisissä ohjeissa: 
o Vanhusten asumispalvelujen arvot  
o Vanhusten asumispalvelujen omahoitajakäsikirja 
o Yleinen vanhusten asumispalvelujen itsemääräämisohjeistus 

 
Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus; 

 Jokainen työntekijä on vastuussa toiminnastaan ja käyttäytymisestään ja on myös velvollinen puut-
tumaan epäasialliseen käyttäytymiseen tai muuhun epäkohtaan sitä havaitessaan (Sosiaalihuoltolaki 
48§, 49§)  
 

Sisältö tarkemmin erillisissä ohjeissa: 
o Henkilökunnan ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta - ohje 
o Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan epäkohdista ja niiden uhkista 

 
 Hoitotyön toiminnot perustuvat tutkittuun tietoon ja näyttöön (toimintakyvyn tukeminen, lääkehoito) 
 Lääketieteellinen hoito perustuu tutkittuun tietoon 
 Pyrkimyksenämme on taata, että antamamme hoito ja hoiva ovat samanlaista samanlaisessa tilan-

teessa 
 Sitoudumme yhteisiin sääntöihin ja ohjeisiin, jotka edesauttavat tasalaatuisen hoidon toteutumista 

vanhusten asumispalveluissa 
 Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti ekotukihenkilöiden opastuksella 
 Edistämme erilaisuuden hyväksymistä, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta 
 Pyrimme toiminnassamme vaikuttavuuteen tekemällä asioita jotka tosiasiallisesti vaikuttavat asiak-

kaiden toimintakykyyn ja kuntoon  
 Seuraamme hoidon vaikuttavuutta erilaisilla hoidon mittareilla sekä asiakastyytyväisyyskyselyiden 

avulla 
 
Uudistuminen ja yhteistyö/Ammatillisuus; 

 Henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla 
 Järjestämme koulutuksia joihin henkilökunnan on velvollisuus osallistua 
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 Henkilökunnan osaaminen varmennetaan toiminnan osa-alueisiin liittyvillä testeillä, jotka uusitaan 
määräajoin  

 Henkilökunnan luovuutta ja erityistaitoja huomioidaan ja niiden käyttämiseen kannustetaan 
 Olemme avoin, keskusteleva ja asianmukaista informaatiota jakava yhteistyökumppani  
 Henkilökunnalla on mahdollisuus vaihtaa työpistettä määräajaksi kokemuksien ja uusien ideoiden 

vaihtamiseksi  
 

ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET   
Asiakkaan ja hänen omaisensa/läheisensä mielipide huomioidaan hoidon suunnittelussa ja toteutuk-
sessa. Asiakkaan osallisuus hoitonsa suunnitteluun vahvistaa hänen asemaansa oman elämänsä toi-
mijana. 
 
Uuden asiakkaan tullessa yksikköön, yksikön edustajat esittelevät yksikkönsä ja millä tavoin hoitoa to-
teutetaan. Tulovaiheessa yksikön esimies tai hoitaja antaa asiakkaalle ja omaiselle ensi-informaation 
hoidon- ja palvelun sisällöstä sekä maksujen määräytymisestä.  
 
Sosiaaliohjaaja selvittää asiakkaan oikeuden mahdollisiin sosiaaliturvajärjestelmän tukiin ja informoi 
asiakasta ja omaista em. asioista. Samalla selvitetään onko asiakkaalla ns. asioidenhoitajaa, edunval-
vojaa tai edunvalvontavaltuutusta. Tarpeen vaatiessa tehdään ilmoitus maistraattiin edunvalvonnan 
tarpeessa olevasta henkilöstä. Sosiaaliohjaajat neuvovat ja antavat asiakkaalle ja omaisille tarvitta-
essa ohjeita ja neuvoja edunvalvonnan järjestämiseksi joko valtuutuksella tai maistraatin/käräjäoikeu-
den määräyksellä.  
 
Tulovaiheessa asiakkaan ja omaisen kanssa keskustellaan tietojen luovutusasiasta sekä annetaan 
tarvittava informaatio ja lomakkeet allekirjoitettaviksi. Näistä tehdään tarvittavat merkinnät potilastieto-
järjestelmään. Samalla voidaan varmistaa, saako lähiomaisille antaa suullisesti tietoa asiakkaan yleis-
voinnista. Jos asiakas tämän kieltää, pitää kielto merkitä potilastietojärjestelmään.  
 
Tulovaiheessa järjestetyssä asiakkaan, omaisen ja yksikön henkilökunnan tapaamisessa vaihdetaan 
tietoa ja mielipiteitä erilaisista asiakkaan hoitoon vaikuttavista asioista. Tapaamisessa otetaan esille 
mm. asiakkaan mieltymykset ja mahdollinen hoitotahto. Tapaamisessa ovat läsnä asiakkaan ja omais-
ten lisäksi omahoitaja, osaston sairaanhoitaja, muuta henkilökuntaa mahdollisuuksien ja tarpeen mu-
kaan (esim. fysioterapeutti, toiminnan ohjaaja) sekä yksikön esimies ja sosiaaliohjaaja. Omahoitaja on 
henkilö joka tutustuu asiakkaaseen perusteellisemmin ja tietää asiakkaan tarpeet ja toiveet tarkemmin. 
Omahoitaja kirjaa sekä jakaa tietonsa työyhteisön muiden työntekijöiden kanssa. 
 
Asiakkaan ja omaisten ja läheisten mielipiteitä kerätään myös säännöllisesti. Saatuja mielipiteitä käy-
tetään hoidon ja palvelun kehittämiseen. Palautteita ja mielipiteitä käsitellään yksiköissä. 
 

ASIAKKAAN KOHTELU 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen  
Vahvistamme asiakkaan osallisuutta omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa 
 
Asiakkaan mielipide selvitetään yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa ja se huomioidaan hänen hoi-
dossaan. Asiakasta tuetaan päätöksenteossa kertomalla päätöksentekoon tarvittavat tiedot 
Huomioidaan, että asiakkaiden päätöksentekokyky voi vaihdella riippuen päätöksenteon kohteesta  
 
Jos asiakkaalla on hoitotahto tai muita tahdonilmauksia niitä kunnioitetaan.  
Asiakkaalle kerrotaan mahdollisuudesta tehdä hoitotahto. Hoitotahto voi olla vapaamuotoinen tai se 
voidaan tehdä vanhuspalveluissa laaditulle lomakkeelle.  
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/lomakkeet/Hoitotahto%2035.979.pdff 
 

https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/lomakkeet/Hoitotahto%2035.979.pdff


  4 
Hyvinvointitoimiala 
Vanhus- ja vammaispalvelut,  
Vanhusten asumispalvelut 2020 
 

 

Huomioimme asiakkaiden itsemääräämisoikeuden ensisijaisuuden ja käytämme rajoitteita hoidossa 
vain tarkoin harkiten ja jatkuvasti arvioiden niiden käytön tarpeellisuutta.  

Sisältö tarkemmin erillisissä ohjeissa: 

o Yleinen vanhusten asumispalvelujen itsemääräämisohjeistus                                
o Rajoitteiden käyttö vanhusten asumispalveluissa  

 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet: 
Rajoitteiden käyttö hoitotyössä pyritään minimoimaan. Henkilökunnan tietoisuutta siitä, mitkä kaikki 
toimenpiteet kuuluvat rajoitteisiin, pyritään lisäämään.  
 
Ensisijaisesti pyritään löytämään muita hoitotyön ratkaisuja ja vain jos asiakkaan tai toisten asiakkai-
den terveys ja hyvinvointi ovat vaarassa, otetaan käyttöön rajoitteet.  
 
Rajoitteiden käytössä huomioimme: 
1. Tarkoitussidonnaisuuden (=hyväksyttävä tarkoitus); hoidon ja asiakkaan/asiakkaiden turvaaminen, 
perustelut rajoitteen käytölle 
2. Suhteellisuuden; käytetään vähiten itsemääräämisoikeutta rajoittavaa rajoitetta, jota käytetään vain 
rajoitetun ajan. 
3. Yhdenvertaisuuden; asiakkaiden ikä, sairaus tms. ei vaikuta rajoitteiden käyttöön 
 
Rajoitteiden käytölle on oltava selkeät perusteet jotka sitten kirjataan asiakkaan hoitokertomukseen. 
Rajoitteen käyttö koskee aina tiettyä rajoitetta, jonka käyttö on perusteltu ja josta on tehty kirjallinen 
päätös potilastietojärjestelmään asiakkaan tietoihin. 
Päätöksen tekee hoitava lääkäri tai terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilö keskusteltuaan lää-
kärin kanssa.  
Rajoitteen käyttö voidaan rajata koskemaan tiettyä ajanjaksoa vuorokaudesta (esim. yöaikaan).  
Rajoitteiden yhteydessä tulee määritellä kuinka usein tarkistetaan rajoitteen kohteena olevan asiak-
kaan vointi. 
Päätös yhden rajoitteen käytöstä ei oikeuta käyttämään jotain muuta rajoitetta. 
Lisäksi päätös rajoitteen käytöstä ei tarkoita että rajoitetta käytetään automaattisesti vaan käytön edel-
lytyksenä pitää aina olla akuutti vaaraelementti jota rajoitteen käytöllä pyritään vähentämään.  
Rajoitteita ei käytetä ennaltaehkäisevästi 
Asiakkaalta ja omaiselta kysytään mielipidettä rajoitteen käyttöönotosta.  
Rajoitteen käytöstä informoidaan asiakasta ja omaisia/läheisiä.  
Rajoitteen perusteen lisäksi kirjataan aikaraja jonka päättymisen jälkeen on arvioitava uudelleen rajoit-
teen käytön tarpeellisuus.  
Rajoitteiden käytöstä ja itsemääräämisoikeudesta on olemassa yhtenäiset toimintatapa ohjeet.  
 

Sisältö tarkemmin erillisissä ohjeissa: 

o Yleinen vanhusten asumispalvelujen itsemääräämisohjeistus                                 
o Rajoitteiden käyttö vanhusten asumispalveluissa  
 

Asiakkaan kohtelu 
 
Kohtelemme asiakkaita sanallisesti, psyykkisesti, henkisesti ja fyysisesti kunnioittavasti, kauniisti ja 
loukkaamatta. 
 
Jokainen asiakas on arvokas eikä hänen koulutuksensa, ammattinsa tai sairautensa vaikuta hänen 
kohteluunsa. 
 
Epäsopiva käytös asiakkaita, omaisia, asiakkaiden läheisiä ja työyksikössä työskenteleviä, opiskelevia 
tai vierailevia kohtaan ei ole sallittua ja siihen puututaan.  
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Sanallinen (esim. kiroilu) tai fyysinen (esim. kovakourainen ote) epäsopiva käytös on peruste suulli-
selle huomautukselle tai kirjalliselle varoitukselle.  
Vanhusten asumispalveluissa noudatetaan kaupungin tason ohjeistusta ”Hyvä kohtelu Turun kaupun-
gin työpaikoilla”. 
 

Sisältö tarkemmin erillisissä ohjeissa: 

o Hyvä kohtelu Turun kaupungin työpaikoilla – ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen 

 
Jokaisen yksikössä työskentelevän on kiinnitettävä huomioita siihen, miten asiakkaille puhutaan tai 
mitä heistä puhutaan.  
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 

o Vanhusten asumispalvelujen arvot  

 
Työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus (Sosiaalihuoltolaki 48§, 49§) ilmoittaa työssään havaitsemista 
epäkohdista tai niiden uhkista toiminnasta vastaavalle henkilölle, joka tekee vaadittavat selvitykset ja 
toimenpiteet epäkohdan poistamiseksi. Ilmoituksen tehnyttä henkilöä/työntekijää ei saa rangaista il-
moituksen teosta (ns. vastatoimikielto).   
 
Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö 
on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, 
joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudes-
taan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaaliohjaajalle joka 
toimittaa ilmoituksen eteenpäin (ns. huoli-ilmoitus). 
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 35 §; Vanhuspalvelulaki 980/2012 25 §  
 
Vakituista asiakasta koskevat ilmoitukset menevät Vaspassa organisaatio hierarkian mukaisesti (yksi-
kön esimies > asumispalvelujen päällikkö> Vanhusten asumispalvelujen johtaja ja Vanhus- ja vam-
maispalvelujen johtaja) 
Henkilö joka ei ole vakituinen asukas (esim. asukkaan omainen) > sosiaaliohjaajalle 
Tilapäishoidon asiakkaita (jotka ovat palveluiden piirissä) koskevat ilmoitukset osoitetaan sosiaalityön-
tekijöiden esimiehelle (ja henkilöt jotka eivät palveluiden piirissä > palvelutorille) 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 
o Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus epäasiallista havaitsemistaan epäkohdista ja niiden uhkista (48§, 49§) 
o Henkilökunnan ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta ohje 

 

ASIAKKAAN OIKEUSTURVA  
 Muistutus 
Kohteluunsa tyytymätön asiakas voi tehdä muistutuksen toimintayksikön johdolle.  
Muistutus voidaan tehdä vapaamuotoisena tai valmiille lomakkeella, joka on saatavissa sähköisessä 
muodossa.   
Muistutuksena käsitellään palautetta, jonka asiakas nimeää muistutukseksi tai jonka voi tulkita sel-
laiseksi.  
Muistutukset lähetetään hyvinvointitoimialan kirjaamoon. Muistutukseen vastataan aina kirjallisesti 
kuukauden sisällä. 
 
Palvelua koskevia muistutuksia käsitellään yksiköissä osastopalavereissa ja saatu palaute huomioi-
daan yksiköiden toiminnan kehittämisessä ja tehdään tarvittavat muutokset toimintatapoihin 
 
Turun kaupungin Hyvinvointitoimiala Kirjaamo  
PL 670 20101 Turku  
puhelin 02 2626 601 
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https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/lomakkeet/Muistutus%20perustuen%20lakiin%20potilaan%20asemasta%20ja%20oikeuk-
sista%2035.713.pdf 
 
https://dotku.turku.fi/hyvinvointi/lomakkeet/Muistutus%20Sosiaalihuollon%20asiakkaan%20asemasta%20ja%20oikeuk-
sista%2035.696.pdf  

 
Kantelu 
Asiakas voi tehdä kantelun Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirastoon (Valvira), eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.  
 
Potilasvahinkoilmoitus 
Jos terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuu vahinkoa ja hoitoa on antanut tervey-
denhuollon ammattihenkilö kuten lääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tms. voi potilas (omainen) 
tehdä potilasvahinkoilmoituksen hoitovirheestä.   
Tällöin tulee ottaa yhteys potilasasiamieheen.  
Hyvinvointitoimialan potilasasiamies on Merja Lamminen 02-262 5959 
 
Potilasasiamies (Merja Lamminen 02-262 5959) 
o antaa tietoa potilaan oikeuksista,  
o toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä  
o avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoil-
moituksen teossa 
 
Sosiaaliasiamies (Sari Huusko 02-262 6171, 040-837 2013)  
Sosiaaliasiamies 
• neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, 
• avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista, 
• toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa hänen oikeuksien ja aseman 
kehitystä kunnassa 
• antaa selvityksen tehdyistä muistutuksista ja kanteluista vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja 
hyvinvointitoimialan johdolle. 
 
Tietosuoja loukkaus, lokitietojen tarkistuspyyntö 
Mikäli asukas/asiakas epäilee tietosuojaansa loukatun, hän voi täyttää käyttölokitietojen tarkastus-
pyyntölomakkeen, jossa on mainittu perusteltu syy ja ajanjakso jolta haluaa selvityksen saada. Lomak-
keen saa toimipisteestä tai asiakas voi tulostaa sen kaupungin internet-sivuilta.  
 
Allekirjoitettu pyyntö lähetetään hyvinvointitoimialan kirjaamoon. Pyyntö lähetetään edelleen järjestel-
män pääkäyttäjälle, joka poimii järjestelmästä pyyntöä vastaavat lokitiedot. 
 
Ellei selvityspyynnössä ilmene erityisiä perusteita, selvitys tehdään viimeiseltä kahdelta vuodelta. 
Pyyntöön vastataan kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta.  
                              

OMAISEN OIKEUS ASUKKAAN TIETOJEN SAAMISEEN 
Asiakkaaksi tulon alkuvaiheessa selvitetään, saako lähiomaiselle antaa suullisesti tietoa asiakkaan 
voinnista. Samalla voidaan selvittää onko asiakas ottanut tietojen luovutukseen kantaa esimerkiksi 
aiemmin tekemällään edunvalvontavaltuutuksella tai hoitotestamentilla. 
 
Suusanallisesti henkilökunta voi kertoa lähiomaisille vain asiakkaan yleisvoinnista, mikäli asiakas ei 
ole erikseen tätä kieltänyt. Jos asiakas on kieltänyt/kieltää tietojen luovuttamisen, pitää merkintä löytyä 
potilasasiakirjoista. 
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Sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon lainsäädännön erityissäännöksin on lähiomaiselle turvattu 
tietty tiedonsaantioikeus sellaisen täysi-ikäisen henkilön osalta joka ei mm. kykene itse päättämään 
hoidostaan ja sosiaalihuollon palveluistaan (Pot. L 6§ 2 ja 3 mom.; 9§ 1 mom.; 13 § 3 mom., ja  
 
AsiasL 9 §, 17§). Hoitoratkaisujen tai sosiaalihuollon toimenpiteiden toteuttamiseksi lähiomaiselle on 
annettava asiakkaasta välttämättömät ja tarpeelliset tiedot päätösten tekemiseksi. 
 
Mikäli asiakas kykenee ymmärtämään tietojen luovutuksen merkityksen, hän voi valtuuttaa toisen hen-
kilön saamaan häntä koskevia tietoja. Asiakas, joka ei ymmärrä asian merkitystä, ei voi antaa suostu-
mustaan tietojen luovutukseen eikä myöskään valtakirjaa niiden saamiseen. 
Henkilötietolain mukainen tietojen tarkastusoikeus on korostetun henkilökohtainen oikeus, jota ei voi 
käyttää valtakirjan tai asemavaltuutuksen nojalla toisen henkilön puolesta. Edunvalvojalla on oikeus 
tarkastaa päämiehensä tiedot hänen puolestaan, mikäli tarkastusoikeuden käyttö sisältyy edunvalvo-
jalle annettuun määräykseen. 
 
Asiakirjojen (kopioiden) luovuttaminen 
Julkisuuslain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevasta asiakirjasta, 
ellei laissa ole säädetty rajoitusta tiedon antamiselle (JulkL 11 § 2 mom.).  
 
Terveydenhuollossa julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä voivat olla esimerkiksi sairautta koskeva kopi-
oiden pyytäminen, laboratoriotulosten, lääkärilausunnon tai hoitoyhteenvedon pyytäminen jne. Sosiaa-
lihuollossa esimerkiksi kopion pyytäminen asiakassuunnitelmasta, asiakaskertomuksesta tms. asiakir-
jasta. Näitä tietoja voi pyytää myös henkilökohtaisen käynnin yhteydessä suullisesti siitä yksiköstä 
jossa kirjaus on tehty. Merkintä luovutuksesta kirjataan potilas- /asiakastietojärjestelmään. Pyyntö voi 
olla vapaamuotoinen. 
 
Omaisille potilasasiakirjoja voi luovuttaa vain potilaan suostumuksella. Tajuttomuuden tai muun siihen 
verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen on 
annettava tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kiel-
täisi näin menettelemästä (PotL. 13 § 3 mom.). 
 
Asiakirjoja pyydetään pääsääntöisesti tietopyyntölomakkeilla. 
http://www.turku.fi/search?keys=tiedonsaantioikeus%20lomake 
 

Perusteet: 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (PotL 785/1992) 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (AsiakasL 812/2000) 
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (JulkL 621/1999) 
 
Asiakas- ja potilastietojen käsittely   
Työntekijät/opiskelijat suorittavat Navisec tietoturvatestin kerran vuodessa ja allekirjoittavat tietosuoja-
sitoumuksen ennen kuin saavat tunnukset potilastietojärjestelmän käyttöön 
 
Sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaan sekä sosiaalihuollon asiakastiedot että potilastiedot 
ovat salassa pidettäviä ja niitä koskee vaitiolovelvollisuus. Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 
sivullisille, joina omaisiakin lähtökohtaisesti pidetään, voi perustua vain asianomaisen henkilön suostu-
mukseen tai siihen oikeuttavaan lainsäädäntöön. Tämä koskee myös kuolleiden henkilöiden tietoja 
(AsiakasL ja PotL). 
 
Potilastiedon arkistossa (Kanta-arkisto, reseptikeskus ja Varsinais-Suomen alueellinen potilastietore-
kisteri, Altti) olevien tietojen käyttö ja luovuttaminen edellyttää potilaan/asiakkaan informointia. Infor-
moinnin jälkeen potilas/asiakas voi antaa suostumuksen tietojen luovuttamiseen tai tehdä kieltoja. 

http://www.turku.fi/search?keys=tiedonsaantioikeus%20lomake
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Tieto informoinnista merkitään potilastietojärjestelmään jonka kautta tieto tallentuu potilastiedon arkis-
ton tiedonhallintapalveluun. Tieto informaatiosta on kaikkien Kanta-palveluihin liittyneiden organisaa-
tioiden tarkistettavissa. Asiakirjojen arkistointi ei edellytä informointia eikä potilas/asiakas voi kieltää 
arkistointia. 
 
Potilastiedon arkistosta voi hakea oman organisaation (yksi rekisterinpitäjä) tallentamia asiakirjoja ja 
luovuttaa voi vain omaan rekisteriin kuuluvia tietoja. Potilastiedon arkisto luovuttaa hoitotilanteessa toi-
sen organisaation tallentamat potilasasiakirjat potilaan/asiakkaan luvalla.  
Asiakirjojen hakeminen arkistosta edellyttää aina hoitosuhdetta tai muuta asiallista yhteyttä potilaa-
seen/asiakkaaseen. Tietoja voidaan pyytää myös muualta esim. toisesta sairaalasta. Luovuttava taho 
päättää luovutetaanko tiedot. Käyttötarkoituksesta riippuen tietoja pyydetään lomakkeilla. 
 

ASIAKASTURVALLISUUS   
Joka yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelma, johon on koottuna (asiakas)turvallisuuteen liittyvät 
asiat. 
 
Turvallisuussuunnitelmassa on näkyvissä työyksikön perustiedot: rakennus, asiakkaat, henkilökunta ja 
vierailijat. Millaiset fyysiset tilat ovat, keitä siellä asuu, ketkä siellä työskentelevät, keitä siellä vierailee, 
ja kuka ulkopuolinen mahdollisesti käyttää tiloja. 
 
Turvallisuusohjeista ilmenee toiminta poikkeustilanteissa ja miten minimoidaan vaaratilanteiden ai-
heuttamat seuraamukset.  
 
Paloturvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet ja paloturvatekniikka ohjeistus; miten ennaltaehkäistään tuli-
palon syntyminen (=paloturvallinen käyttäytyminen ja toiminta) ja miten toimitaan tulipalon syttyessä (> 
hälytys, evakuointi ja alkusammutus). Miten minimoidaan syntyneet vahingot. 
 
Alkusammutuskoulutusta ja harjoituksia järjestetään säännöllisesti työntekijöille. Poistumisharjoituksia 
järjestetään. Poistumissuunnitelma on tehty yksiköissä. 
 
Pelastuslain 42§ mukaan viranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan palo tai onnetto-
muus vaarasta alueen pelastusviranomaisille. Salassapitomääräys ei estä tätä.  
 
Henkilöturvallisuuteen kuuluvat asiat, kuten vartiointi, hälytys ja turvahälyttimet ovat käytössä ja niistä 
on laadittu kirjalliset ohjeet yksiköissä. Lisäksi on toimintaohjeet kadonneen vanhuksen etsinnästä.  
Henkilökunnan turvallisuuden takaaminen asukkaan, omaisten tai ulkopuolisen henkilön aiheutta-
massa vaaratilanteessa.  
 
Tietoturvaan liittyvä salassapito käsittää ohjeet salassa pidettävien tietojen oikeanlaisesta käsittelystä, 
säilyttämisestä ja hävittämisestä (koulutus, ohjeistus, toimintaohjeet) 
 
Toimintaohjeet ja koulutus sähkö-, vesi-, hissi ym. ongelmien sattuessa eli kiinteistöturvallisuus 
 

Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa yksikkötasolla 

                                                              

RISKIENHALLINTA 
 
Vanhusten asumispalveluissa pyritään riskinhallinnan toimenpiteiden avulla ennakoimaan, tunnista-
maan ja ennaltaehkäisemään toiminnan laatua heikentäviä tekijöitä. Toiminnan eri vaiheisiin liittyy ris-
kitekijöitä 
  
Riskit ja kriittiset työvaiheet voidaan ryhmitellä: 
Hoidon ja palvelun toteuttamiseen liittyvät riskit 
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Lääkehoidon riskit 
Tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit 
Ulkopuolelta aiheutuvat riskit  
Tietosuojaan liittyvät riskit 
Henkilöstöön liittyvät riskit 
Asiakkaista aiheutuvat riskit 
Yhteistyöhön liittyvät riskit 
Poikkeusolosuhteista aiheutuvat riskit (erilaiset ääriolosuhteet) 
 
Riskitilanteiden kartoitusta tehdään seuraamalla toiminnassa tapahtuvia haittatapahtumia ja läheltä piti 
– tilanteita.  
 
Vuosittain tehdään vanhus- ja vammaispalvelujen johdon turvallisuuskävely vuorovuosina valituissa 
yksiköissä.  
 
Yksikön esimiehet täyttävät vuosittain turvallisuuden tarkistuslistan johon on koottu asiakasturvallisuu-
den kannalta merkittäviä asioita. 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 
o HaiPro ilmoituksen täyttämisen pikaohje 

o HaiPro ohjeistus  
o Haittatapahtumien käsittely Vanhusten asumispalveluissa 
o Poikkeukselliset sääolosuhteet 
o Potilastuvallisuuden tarkistuslista 

 
Toimintaan ja tiloihin liittyvät poikkeamat tunnistetaan ja analysoidaan, poikkeamatilanteet käsitellään 
ja tehdään tarvittavat muutokset toimintaprosesseihin.  
 
Hoitoon ja palveluun liittyvien riskien ennaltaehkäisy 
Asiakkaiden kunnioittava ja hyvä kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 
Hoidossa käytetään rajoitteita vain tarkan harkinnan jälkeen kun muut hoitotyön keinot eivät ole autta-
neet 
Asiakkaan hoitotahdon selvittäminen ja huomioiminen 
Asiakkaalla on oikeus omahoitajaan 
  

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 
o Rajoitteiden käyttö vanhusten asumispalveluissa ohjeistus 
o Yleinen itsemääräämisohjeistus 
 

Hoitotyön toimintatavat ja lääketieteellinen hoito 
Tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvat toimintakäytännöt ja niiden vaikutusten seuranta asiakkaan 
vointiin 
Asiakkaan hoitolinjoista keskustelu moniammatillisesti ja yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä 
kanssa 
Yksiköissä noudatetaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja  
Hoidon ja hoitolinjojen kirjaaminen; 
Asiakkaan hoitosuunnitelmaan kirjattuja toimintatapoja on kaikkien hoitoon osallistuvien noudatettava 
ja niistä ei voida poiketa ilman että toimintatavan muutoksesta keskustellaan sovitulla tavalla hoitoko-
kouksessa tai yksikössä.  
 
Lääkehoidon vaaratilanteiden ennaltaehkäisy 
Lääkehoitoa toteuttavat vain siihen luvan saaneet työntekijät  
Lääkehoidon toteutukseen liittyviä haittatapahtumia ja läheltä piti -tilanteita seurataan. Niiden perus-
teella tehdään tarvittavat toimintaprosessien muutokset 
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Lääkehoidon toteutusta yhtenäistetään. Samoja ohjeistuksia noudatetaan koko vanhusten asumispal-
veluissa. 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 
o HaiPro ilmoituksen täyttämisen pikaohje 
o HaiPro ohjeistus  
o Haittatapahtumien käsittely Vanhusten asumispalveluissa 
o Vanhusten asumispalvelujen lääkehoidon ohjeistukset; 
                     o Huumausaineiden käytännöt yksiköissä  
                     o Lääkehoidon toteuttaminen vanhusten asumispalvelujen yksiköissä  
                     o Lääkärin laatima lääkehoito-ohje 

 
Tiloihin ja laitteisiin liittyvien riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 
Toimitiloissa tehdään vuosittain palotarkastukset.  
Henkilökunta on velvoitettu osallistumaan säännöllisesti palokoulutuksiin. 
Henkilökunta arvioi säännöllisesti työyksikkönsä vaaroja ja haittoja.  
Työpaikkaselvityksessä kartoitetaan työpaikan rakenteellisia yms. riskejä yhdessä työterveyshuollon 
edustajien kanssa. Työpaikkaselvitykseen osallistuvat lisäksi työntekijät ja työsuojelun edustajat. 
 
Kaikki lääkintälaitteet on merkitty lääkintälaiterekisteriin; laitteet huolletaan ja tarkistetaan organisaa-
tion ohjeistuksen mukaan 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 
o HaiPro ilmoituksen täyttämisen pikaohje 
o HaiPro ohjeistus  
o Haittatapahtumien käsittely Vanhusten asumispalveluissa 
o Lääkintälaiterekisteri 
 

Henkilöstöön liittyvät riskit 
Yksikössä on aina erikseen nimetty vastuuhenkilö silloin kun esimies ei ole paikalla. 
Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään lisä- ja täydennyskoulutuksella 
Henkilöstön perehdytyksessä käytetään yhtenäistä perehdytyskorttia.  
Henkilöstö koulutetaan laitteiden ja välineiden käyttöön. 
Vakituisiin työsuhteisiin/virkoihin tai pitkiin sijaisuuksiin valitut käyvät työhöntulotarkastuksessa ja 
säännöllisiä terveystarkastuksia tehdään esim. yötyötä tekeville työntekijöille tai työntekijöille, joiden 
työtehtävät muuttuvat ratkaisevasti  
 
Henkilökunnan informointi ja koulutus sekä toiminnan osa-alueisiin liittyvien erilaisten testien hyväksyt-
tävä suorittaminen (lääkelupa, hygieniapassi, lääkintälaitepassi jne.) ovat tärkeässä osassa riskien en-
naltaehkäisyssä 
 
Uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyen järjestetään koulutusta ja ohjausta 
Huolehditaan henkilökunnan riittävästä kielitaidosta ja tarvittaessa koulutuksen järjestämisestä 
 
Jokainen työntekijä on vastuussa toiminnastaan ja käyttäytymisestään ja on lisäksi velvollinen puuttu-
maan epäasialliseen käyttäytymiseen tai muuhun epäkohtaan sitä havaitessaan (Sosiaalihuoltolain 
48§, 49§). Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita,  
asiakkaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epä-
kohdan uhasta, joka on ilmeinen, tulee ilmoittaa. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa 
kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena (vastatoimikielto). 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 
o Perehdytyskortin osa-alueiden sisältö 
o Perehdytyskortti Alle viikon sijainen 
o Perehdytyskortti lyhytaikainen sijainen 
o Esimiehen perehdytysosuus 



  11 
Hyvinvointitoimiala 
Vanhus- ja vammaispalvelut,  
Vanhusten asumispalvelut 2020 
 

 

o Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus epäasiallista havaitsemistaan epäkohdista ja niiden uhkista (48§, 49§) 
o Henkilökunnan ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta ohje 
o Lääkintälaitepassi 
 

Tietosuojaan liittyvät riskien ennaltaehkäisy 
Noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää tietoturvallisuuden hallintapolitiikkaa. Politiikkaa nou-
datetaan kaikessa viranomais- ja palvelutoiminnassa ja se koskee kaikkia kaupungin palveluksessa 
olevia henkilöitä sekä luottamushenkilöitä 
On laadittu henkilötietolain mukaiset tietosuojaselosteet > asiakkaiden informointi henkilötietojen käsit-
telystä 
Noudatetaan organisaation tietosuojaohjeistusta, tietosuojasitoumuksen allekirjoittaminen 
Asiakkaiden hoitoon ja palveluun liittyvät tiedot on talletettu potilastietojärjestelmään. Tietoja käsitel-
lään tietosuojaan liittyvien ohjeiden mukaisesti 
Lokitietoja seurataan lokivalvontasuunnitelman mukaisesti 
Salassa pidettävää tietoa sisältävä materiaali hävitetään ohjeistusten mukaisesti 
Säännölliset henkilökunnan tietoturva-/tietosuojakoulutukset 
 

Asiakkaisiin liittyvien riskien ennaltaehkäisy 
Sairauksien hyvä hoito (käypä hoito suositukset iäkkäille soveltuvin osin) 
Sairauksien hoitoon liittyvän osaamisen jatkuva vahvistaminen 
Poikkeamatilanteet käydään läpi jälkikäteen ja pohditaan miten jatkossa voitaisiin välttää vastaavanlai-
set tilanteet 
Asiakkaan riskitietojen kirjaaminen potilastietojärjestelmään 
Asiakkailla on käytössä henkilötietoranneke tunnistamisen varmistamiseksi 
Omahoitaja järjestelmä > omahoitaja perehtyy asiakkaansa elämän historiaan, tuntee asiakkaan sai-
raudet, tarpeet ja toiveet 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 
o Vanhusten asumispalvelujen omahoitajakäsikirja 
o HaiPro ilmoituksen täyttämisen pikaohje 
o HaiPro ohjeistus  
o Haittatapahtumien käsittely Vanhusten asumispalveluissa 
 

Yhteistyö omaisten ja muiden vierailijoiden kanssa 
Omaisten kanssa pyritään avoimeen vuorovaikutussuhteeseen 
Hoitolinjauksista keskustellaan omaisten kanssa 
Ristiriitatilanteissa pyritään löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu 
 
Riskien käsitteleminen 
Kaikki haittatapahtumista ja läheltä piti – tilanteista tehdyt ilmoitukset käsitellään esimiehen tai muun 
yksikössä nimetyn työntekijän johdolla palavereissa ja päätetyt toimenpiteet kirjataan  
 
Yhteenveto kaikista haittatapahtumista ja läheltä piti- tilanteista käsitellään vanhusten asumispalvelu-
jen johtoryhmästä neljännesvuosittain 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 
o HaiPro ilmoituksen täyttämisen pikaohje 
o HaiPro ohjeistus  
o Haittatapahtumien käsittely Vanhusten asumispalveluissa 
 

Lokitietojen perusteella havaitut rikkeet käsitellään rekisteristä vastuussa olevan viranhaltijan kanssa 
 
 
 
 



  12 
Hyvinvointitoimiala 
Vanhus- ja vammaispalvelut,  
Vanhusten asumispalvelut 2020 
 

 

Korjaavat toimenpiteet 
Laatupoikkeamista, läheltä piti - tilanteista ja haittatapahtumista keskustellaan siinä yksiköissä missä 
se on tapahtunut. Tarvittaessa käsittely siirretään ylemmälle taholle. Vanhusten asumispalvelujen joh-
toryhmä saa yhteenvedon kaikista haittatapahtumista ja läheltä piti- tilanteista neljännesvuosittain. 
Mietitään, miten toimintaa tulee muuttaa, jotta nämä laatupoikkeamat, läheltä piti- ja haittatapahtuma 
tilanteet voidaan jatkossa välttää. Toiminnan muutokset kirjataan tehtyyn ilmoitukseen 
 
Vakavien haittatapahtumien käsittelystä on erillinen ohjeistus 
Työ- ja menettelyohjeiden muutoksella pyritään toteutuneiden epäkohtien ja riskien minimointiin.  
Epäkohtien korjaus on osittain perehdyttämistä, koulutusta ja asioiden varmistamista sopimuksin 
 
  Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 
o HaiPro ilmoituksen täyttämisen pikaohje 
o HaiPro ohjeistus  
o Haittatapahtumien käsittely Vanhusten asumispalveluissa 
                                   

Muutoksista tiedottaminen 
Henkilökuntaa informoidaan korjaavista toimenpiteistä suusanallisesti erilaisissa palavereissa ja lisäksi 
tarvittaessa kirjallisesti 
 
Jos toimenpiteet vaativat uudenlaisia toimintatapoja, järjestetään perehdytystä ja koulutusta. 
Jos toiminnan muutos vaikuttaa yhteistyötahoon, ilmoitetaan siitä yhteistyötahon vastaaville henkilöille 
jotka puolestaan informoivat muutoksista omissa organisaatioissaan työskenteleviä 
 
Asiakkaat ja omaiset voivat antaa palautetta toiminnasta. Välittömän palautteen voi antaa suullisesti 
tai kirjallisesti suoraan yksikköön tai Turun kaupungin sähköisen palautelinkin kautta: https://opas-
kartta.turku.fi/eFeedback/  
 
Lisäksi asiakas tai omainen voi tehdä sähköisen haitta- ja vaaratapahtuma ilmoituksen 
https://www.awanic.fi/haipro/32/potilasilmoitus/potilasilmoitus.asp  
 

HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 
Lakisääteisesti asiakkaan palveluista ja hoidosta pitää olla laadittuna ajantasainen kirjallinen suunni-
telma, joka perustuu luotettavaan, virheettömään tietoon. Asiakas osallistuu oman palvelu- ja hoito-
suunnitelman laadintaan 
 
Palvelu- ja hoitosuunnitelmalla varmistetaan, että kaikki hoitoon osallistuvat tietävät, toteuttavat ja ar-
vioivat asiakkaan sovittuja hoitopäätöksiä.  
Hoitosuunnitelman perusta on hoidon tarpeen määrittäminen. Sen selvittämiseksi on sovittu, että hoi-
taja käyttää laadintaan esitietoja, hoidon mittareita, asiakkaan ja/tai haastattelua ja havainnointia 
 
Vanhusten asumispalveluissa on sovittu, että hoitosuunnitelman tekeminen aloitetaan heti (viimeis-
tään 3 päivän kuluttua asiakkaan saapumisesta), kun asiakas on saapunut. RAI-tiedoilla päivitetty hoi-
tosuunnitelma tulee olla tehtynä kuukauden kuluttua. Hoitosuunnitelma päivitetään minimissään puo-
len vuoden välein ja aina kun asiakkaan voinnissa tapahtuu muutosta joka vaatii hoitosuunnitelman 
tarkennusta ja muutosta. Tarpeen arvioinnissa otetaan kantaa, onko hoidon tavoite saavutettu. Päivit-
täisessä arvioivassa kirjaamisessa tulee huomioida asiakkaan näkemys siitä miten annettu hoito vai-
kutti 
 
Asiakkaan omahoitaja ja/tai vastuusairaanhoitaja vastaa, että hoitosuunnitelma tehdään ja on ajanta-
sainen. Jokainen työntekijä vastaa ajantasaisuudesta kirjatessaan 
 
Henkilökunnan tulee tuntea hoito- ja palvelusuunnitelman sisältö ja toimia sen mukaisesti 

https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/
https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/
https://www.awanic.fi/haipro/32/potilasilmoitus/potilasilmoitus.asp
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Jokainen työntekijä on velvollinen perehdyttämään uuden työntekijän hoito- ja palvelusuunnitelman 
sisältöön ja hoitosuunnitelman päivittämiseen. 
 
Asiantuntijasairaanhoitajat yhdessä RAI avainosaajien ja RAI-vastaavien kanssa järjestävät säännölli-
sesti koulutuksia kirjaamisosaamisen ylläpitämiseksi. Kirjaamisen ohjeistuksia päivitetään. Kirjaami-
seen liittyviä aiheita käsitellään tarvittaessa yksiköiden kehittämispäivissä. 
 
Asiantuntijasairaanhoitajat analysoivat potilasasiakirjoja neljännes vuosittain. Analyysin tuloksia hyö-
dynnetään koulutusten, kehittämispäivien ja yksikköpalaverien sisältöjä suunniteltaessa 
 

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA   
Yksikössä työskentelevien ammattiryhmien yhteinen tavoite on edistää asiakkaan hyvinvointia.  
Tätä työntekijät toteuttavat omien työtehtäviensä puitteissa. 
Asiakkaan hoito perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan ja tavoitteena on edistää asiakkaan fyy-
sistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä. 
 
Jokaiselle asiakkaalle tehdään hoitosuunnitelma mihin kirjataan; 

 asiakkaan fyysinen ja psyykkinen toimintakyky  

 kulttuurisuunnitelma asiakkaan/omaisen/läheisen antamien tietojen mukaan 

 asiakkaan vointia ja toimintakykyyn liittyviä asioita mahdollisimman konkreettisesti ja asiakas-
lähtöisesti (hoitosuunnitelmaan) 

 hoitotoimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti 
 
Asiakkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen arvioinnissa käytetään RAI (Resident Assessment Instru-
ment) -arviointijärjestelmän mittareita. Arviointijärjestelmällä saadaan tietoa asiakkaan fyysisestä toi-
mintakyvystä, päätöksentekokyvystä, muistitasosta, kivusta, terveydentilan vakaudesta, sosiaalisesta 
aktiivisuudesta jne.  
 
Mittaritiedon avulla suunnitellaan asiakkaalle hoitoprosessin mukaisesti realistinen ja tavoitteellinen 
hoito huomioiden asiakkaan jäljellä olevat voimavarat ja toimintakyky 
 
Kuntouttava työote tarkoittaa kaikkia niitä hoidossa käytettäviä toimintoja/toimintatapoja joilla asiakkai-
den omaa aktiivisuutta pyritään ylläpitämään 
 
Asiakkaiden sosiaalista kanssakäymistä tuetaan mahdollistamalla hänen osallistumisensa erilaisiin 
yksiköissä järjestettäviin tilaisuuksiin  
 
Yksiköissä työskentelee viriketoiminnan työntekijöitä jotka yhdessä muun henkilökunnan kanssa jär-
jestävät asiakkaille erilaista kulttuuri ja harrastetoimintaa. Yksiköissä on myös Lääkinnällisen kuntou-
tuksen työntekijöitä jotka kuntouttavat asiakkaita ja ohjaavat henkilökuntaa oman ammattialueensa 
puitteissa 
 
Asiakkaiden ulkoilua toteutetaan asiakkaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Seuranta tapahtuu potilas-
tietojärjestelmän kautta kolmen kuukauden välein 
 
Asiakkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssakäymistä tuetaan ja omaisten mukana olo asiak-
kaan seurana erilaisissa tilaisuuksissa tai esim. ulkoilutus seurana on toivottavaa 
 
Ravitsemus 
Asiakkaille tarjotaan monipuolista ruokaa  
Ruoka pyritään tarjoamaan tasaisesti niin, ettei ruokailujen väliin jää yli 11t paastoa edes yöaikaan.  
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Tarvittaessa käytetään tehoruokavaliota tai ruoan koostumusta muuttavia aineita asiakkaan ruoasta 
saatavaa ravitsemustasoa lisäämään   
Ruokailuissa tarvittavia apuvälineitä käytetään, mikäli asiakkaan toimintakyky sitä vaatii   
Ruokahuollosta on lisäksi erillinen omavalvontasuunnitelma, jota tulee noudattaa.  
 
Hygieniakäytännöt 
Asiakkaiden hygieniasta huolehditaan yksilöllisesti hoitosuunnitelman mukaisesti. 
 
Lääkehoito 
Asiakkaiden lääkehoidosta vastaa toimintayksikön lääkäri. 
Joka yksikössä on päivitetty lääkehoitosuunnitelma.  
Lääkehoitosuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain sekä tarvittaessa.  
Lääkehoitoa toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. 
Vanhusten asumispalvelujen ylilääkäri hyväksyy lääkehoitosuunnitelman. 
Joka yksikössä on lääkevastaava/t. 
Yksikön lääkevastaavien tehtävä on mm. huolehtia lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä.  
Apteekkitarkastuksen yhteydessä yksikön lääkehoitosuunnitelma tarkastetaan. 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 
 o Vanhusten asumispalvelujen lääkehoitosuunnitelma 
 

Jokaisen työntekijän velvollisuus on ilmoittaa epäilyt mahdollisista lääkkeiden väärinkäytöksistä (var-
kaus, asiakkaan ylilääkitseminen yms.) lähiesimiehelleen. Esimiehen tulee ryhtyä toimenpiteisiin asian 
selvittämiseksi. Hänen tulee ottaa yhteys omaan esimieheensä ja mahdollisesti hyvinvointitoimialan 
lakimieheen joka tekee mahdolliset tutkintapyynnöt poliisille. 
Kun lääkevarkaus tms. on todennettu, esimies ilmoittaa asiasta Valviraan. 
Lääkehoitoon liittyvistä väärinkäytöksistä seuraa suullinen tai kirjallinen huomautus, vakavista (esim. 
lääkevarkaudet) työntekijän irtisanominen. 
Myös tapauksissa, missä työntekijän todetaan varastaneen työnantajan/toisen asiakkaan omaisuutta,  
on seurauksena irtisanominen. 
 
Sairaanhoito ja toimintakyvyn ylläpitäminen 
Asiakkaiden sairaanhoidosta vastaa lääkäri 
Hän päättää asiakkaan hoidon edellyttämistä tutkimuksista  
Lääkäri päättää viime kädessä asiakkaan hoitolinjasta kuultuaan asiakasta ja hänen läheisiään 
 
Sairaanhoitaja on yksikkönsä hoitotiimin vastuuhenkilö 
Hän toteuttaa ja koordinoi lääkärin määräyksien toteutuksen, seuraa asiakkaiden kuntoa ja informoi 
lääkäriä asiakkaan tilaan liittyvistä muutoksista  
Hän ohjaa ja ohjeistaa muuta henkilökuntaa toimimaan ohjeiden mukaisesti  
Hän tekee valtuuksiensa antamissa rajoissa päätöksiä asiakkaiden hoitoon liittyen 
 
Henkilöstö toteuttaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin.  
Hoitoon ja hoivaan kuuluu asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, sairauksien hoito ja laadukas 
saattohoito (elämän loppuun asti) 
 
Asiakkaan yksikössä olevien rahavarojen hoito: 
POTI-järjestelmä 
Kaikkien Vanhusten asumispalvelujen asiakkaiden käyttövarojen hallinnointitiedot ovat koottuina Poti-
potilasvaratili-ohjelmaan. Tilapäishoidon yksiköt, jotka eivät vielä ole Poti-potilasvaratili-ohjelmassa, 
kirjaavat asiakkaiden käyttövaratiedot Pegasos-potilastietojärjestelmään.  
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Osalla Vanhusten asumispalvelujen asiakkailla on käyttövaroja, joita hallinnoidaan Poti-potilasvaratili-
ohjelman kautta, nimettyjen vastuukäyttäjien toimesta ja nimettyjen hallinnollisten käyttäjien seuran-
nassa. Osalla asiakkaista ei ole käyttövaroja ja osa asiakkaista hallinnoi itsenäisesti omia käyttövaro-
jaan. 
 
Vanhusten asumispalvelujen yhteinen Poti-käytännön ohje sekä vastuukäyttäjien tehtävät ovat kirjat-
tuina Dotkuun, Vanhusten asumispalvelujen dokumenttikirjastoon 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 
o Poti - ohjeistus 
o Kuittipohja Poti-järjestelmän rahasiirtoa varten 
 

OSTOPALVELUNA HANKITTAVAT PALVELUT 
Hankinta- ja logistiikkakeskus (=Haloke) kilpailuttaa kaikki Turun kaupungin kansallisen kynnysarvon 
ylittävät tavara- ja palveluhankinnat, jotka on hankintalain mukaan kilpailutettava 
Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat (=pienhankinnat) eivät kuulu hankintalain piiriin ja tarjous-
pyyntö voidaan lähettää potentiaalisille toimittajille. Suositeltavaa on valita vähintään kolme (3) mah-
dollista tarjoajaa. Hankinnan eteneminen on kuvattu pienhankintaohjeissa 
Projektin omistaja/projektipäällikkö vastaa projektin hankintamenettelyn oikeellisuudesta 
Kaupungin yhteishankintasopimukset ovat kaikkien kaupungin toimijoiden käytössä  
Yhteishankintasopimukset ovat mm. kilpailutettuja puitesopimuksia tuotteista ja palveluista, joita kau-
punkitasolla käytetään päivittäin, kuten esimerkiksi kopiopaperit, toimistotarvikkeet, kalusteet ja muut-
topalvelut.  
 
Ostopalveluina hankitaan: 
kuljetus-, 
hautaus-, 
siivous-,   
ruoka-,  
sijais-,  
pesula- ja vaatehuolto palvelut,  
jätehuolto 
ja kampaamopalvelut 
 

HOITO- JA HOIVA JA MUU HENKILÖSTÖ 
Henkilöstön määrän, mitoituksen ja rakenteen taustalla ovat Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden Sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Laatusuositus hyvän ikääntymi-
sen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (2013) 
 
Asumispalvelujen henkilökunta muodostuu: 
• Hoitotyötä tekevät (sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähi- ja perushoitajat, avustavissa hoitotyön    
tehtävissä toimivat)  
• Toimintaterapeutti, jalkaterapeutit, jalkahoitajat, geronomi 
• Esimies työtä tekevät 
• Asiakasvastaavat 
• Erilaisissa asiantuntijatehtävissä olevat 
• Asiakastyötä tukevissa toimistotehtävissä työskentelevät 
• Kulttuuri- ja harrastetoimintaa tukevissa tehtävissä olevat 
 
Vanhusten asumispalveluissa on lähihoitajista koostuva yhteinen henkilöstö, jolla katetaan äkillisten, 
lyhyiden poissaolojen tuomaa sijaistarvetta  
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Asiakkaiden käytössä on lisäksi  
5 sosiaaliohjaajan, 7 lääkärin työpanos, joista n. 1 htv toimii tilapäishoidon lääkärinä ja 4 (lääkinnälli-
sen kuntoutuksen) fysioterapeutin työpanos. 
 

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI 
Avoimiin vakansseihin ja pitkiin sijaisuuksiin rekrytoidaan ensisijaisesti laillistettuja tai nimikesuojattuja 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisia (työntekijän ammatinharjoittamisen oikeus tarkiste-
taan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä JulkiTerhikki / Julki 
Suosikki). Vakansseille, jotka eivät sisälly edellisiin, on määritelty Turun kaupungissa kelpoisuusehdot. 
Sijaiset hankitaan pääosin Sarastia Rekrystä. 
Sijaisten pätevyyden ja esim. lääkeosaamisen varmistamisesta vastaa tällöin Sarastia Rekry jonka 
työntekijöitä sijaiset ovat. He eivät ole työsuhteessa asumispalveluihin 
 
Sijaisia ja vakituista henkilöstöä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, kokemuk-
seen, kiinnostukseen (vanhustyöstä) ja mahdollisiin muihin henkilökohtaisiin taitoihin jotka antavat lisä-
arvoa työskenneltäessä vanhusten parissa. 
 
Henkilöstön perehdyttäminen ja täydennyskoulutus 
Henkilökunnan perehdytys on yhtenäistetty ja käytössä on perehdytyskortti  
Perehdytys kuuluu jokaiselle työntekijälle 
 
Koulutus 
Vanhusten asumispalvelujen koulutussuunnitelma noudattaa kaupunkitason ohjeistusta koulutuksen 
järjestämisestä, esim. painopistealueiden määrittämisessä. Painospistealueet ovat niitä joissa koetaan 
tarvetta lisäkoulutukselle tai jossa toiminta on muuttunut merkittävästi.  
 
Tavoitteen mukaisesti jokainen asumispalveluiden työntekijä osallistuu koulutuksiin vähintään 3 päivää 
vuosittain. 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa: 
o Perehdytyskortin osa-alueiden sisältö 
o Perehdytyskortti Alle viikon sijainen 
o Perehdytyskortti lyhytaikainen sijainen 
o Esimiehen perehdytysosuus 

 

TOIMITILAT 
Asumispalvelut muodostuvat neljästä vanhuskeskuksesta. 
Vanhusten asumispalveluiden toimintayksiköitä on kymmenessä eri osoitteessa ympäri Turkua  
 

PUHTAANAPITO 
Yksiköiden siivouksesta vastaa pääasiassa Kaarea ja Palmia. 
 
Yksi tehostetun palveluasumisen yksikkö muodostuu erillisasunnoista. Tämän yksikön asiakkaiden ja 
heidän läheistensä vastuulla on huolehtia itse asuntonsa siivouksesta.  
Asiakas saa kaupungin myöntämän siivouksen palvelusetelin, mikäli hänen tulonsa ovat sosiaali - ja 
terveyslautakunnan määrittämissä tulorajoissa. 
 

TEKNOLOGISET RATKAISUT 
Osalla asiakkaista on yksiköstä poistumisesta hälyttävä turvaranneke käytössä.  Ranneke hälyttää kun 
asiakas ohittaa turvaportin 
 
Käytössä on erilaisia turvalaitteita joiden avulla voidaan ehkäistä mm. kaatumisia 
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Asiakkaiden käytössä on hoitajakutsu jolla hän voi tarvitessa kutsua apua 
 
Asiakkaiden käytössä olevien apuvälineiden kunnossapito ja huolto toteutuu hoitohenkilökunnan ja 
teknisen huollon/apuvälinelainaamon yhteistyönä.  
Henkilökunta opastetaan uusien välinen käyttöön apuvälineen toimittajan toimesta. 
Hoitajilla on käytössä turvahälyttimet, joita voidaan käyttää esim. päällekarkaustilanteissa avunsaannin 
nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi 
 
Joidenkin rakennusten ulko-ovissa on sähköinen lukitus (ja hälytys), jolla voidaan estää ulkopuolisen 
tunkeutujan sisäänpääsy 
 
Asiakasturvallisuuden lisäämiseksi on ohjeet toimintatavoista ja yhteystiedot jolla saadaan apua vaa-
ratilanteessa (poliisi, palokunta, turvafirma) 
  
Joissakin yksiköissä on tallentavat valvontakamerat lääkehuoneissa ja/tai ulko-ovilla. Tallenteiden kat-
somista varten vaaditaan erillinen lupa 
 
Tilojen kunnossapitoon kuuluvat ulkotilojen hiekotus ja lumenluonti 
 
Sisätilassa kunnossa olevat huonekalut, sähkölaitteet (TV:t jne.), huonekalujen ja lattioiden pintamate-
riaalit ja niiden huolto on asianmukaista (ei liukasta jne.). Sisä - ja ulkotiloissa on pääsääntöisesti riit-
tävä valaistus 
 
Turva- ja kutsulaitteet testataan säännöllisesti ja määräajoin. Vastuuhenkilö huolehtii laitteiden toimi-
vuuden varmistamisesta 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa:   
Väkivaltatilanteisiin liittyvät toimintaohjeet                                     
o Toimintaohje väkivaltatilanteessa (1) 
o Asukasväkivallan hallintamalli (2)o Osastovartioinnin järjestäminen 
o Toimintaohje esimiehelle asiakaskohtainen riskienarviointi     
o Saastunut vesi - ohje 

 
Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
Yksiköissä on käytössä terveydenhuoltolain edellyttämää lääkintälaiterekisteri. Rekisterissä on nähtä-
vissä laitteiden hankinta-aika, huoltoaikataulu ja tehdyt korjaukset 
 
Työntekijät suorittavat työssä tarvittavien laitteiden käyttöön liittyvät lääkintälaitteen käytön näytöt jotka 
merkitään lääkintälaitepassiin 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa:                                       
o Lääkintälaitepassi 

 
Kun yksiköihin hankitaan uusia lääkintälaitteita, muita laitteita tai apuvälineitä niin toimittaja on velvoi-
tettu järjestämään käyttöönottokoulutuksen ja toimittamaan kirjalliset käyttöohjeet 
 
Laitteisiin liittyvistä haitta- ja vaaratapahtumista tehdään ilmoitus joka ohjataan hallintoon tai tekniseen 
huoltoon, mistä ne tarkistuksen jälkeen ohjeistetaan mahdollisesti lähettämään eteenpäin Valviraan 
 

 Sisältö tarkemmin erillisessä ohjeessa:                                       
o Laitteisiin liittyvät HaiPro ilmoitukset 

 

YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
Vanhusten asumispalvelujen eri yksiköiden toimintatapojen yhtenäistäminen on jatkuva prosessi.  
Tavoitteena on saada yhtenäiset ohjeistukset toiminnan tueksi 
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Asiakkaille, omaisille/läheisille vuosittain tehtävien asiakastyytyväisyyskyselyjen vastausten perus-
teella määritellään toiminnan painopistealueet, joihin keskitytään seuraavan vuoden aikana 
Henkilökunnalle tehdään vastaavanlainen kysely. Kyselyiden avulla voidaan verrata asiakkaiden, 
omaisten ja henkilökunnan näkemyksiä annetusta hoidosta  
 
Omavalvontasuunnitelman avulla pyritään turvaamaan tasalaatuiset palvelut ja tunnistamaan epävar-
mat ja riskiä aiheuttavat tilanteet toiminnassa 
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelytavat, joilla varmistetaan ja parannetaan palvelujen 
laatua ja asiakasturvallisuutta (omavalvonnan erillisliitteet) 
 
Toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuu henkilöstö (työryhmät, kyselyt, kehitys-
keskustelut) ja asiakkaat sekä heidän läheisensä (kyselyt, välitön palaute). 
  

OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 
 
Paikka ja päiväys 
 
Allekirjoitus   

 


