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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 

 
Toiminta-ajatus 
 

Kehräkodin tavoitteena on turvallisen ja laadukkaan ryhmäkotimuotoisen asumisen järjestäminen kehi-
tysvammaisille aikuisille. Toiminnalla tuetaan ja autetaan asukkaiden itsenäistä selviytymistä elämän 
kaikilla alueilla.  
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Kehräkodissa asukkaita kunnioitetaan ja arvostetaan sekä kohdellaan tasavertaisesti ja tasa-arvoisesti. 
Asukkailla on oikeus ilmaista mielipiteitään ja oikeus päättää itse omista asioistaan. Asukkailla on oikeus 
yksityisyyteen. Palvelut sekä tuki ja ohjaus toteutetaan yksilöllisesti kuntoutus- ja palvelusuunnitelman 
sekä asukassuunnitelman mukaisesti. Hoitajat tukevat asukkaiden vahvuuksia, voimavaroja ja osaa-
mista. Asukkaita kannustetaan ja rohkaistaan itsenäiseen selviytymiseen. 
Asukkaiden asioita käsitellään luottamuksellisesti, yksilöllisesti ja asukkaiden toiveita kunnioittaen.   
 

Asukas- ja asiakaslähtöisyys; 
 selvitämme asiakkaiden mieltymykset, tavat ja tottumukset ja toimimme niin, että kaikki 

asukkaat saavat yksilöllistä hoitoa ja hoivaa.  
 uuden asukkaan tullessa yksikköön pidämme tutustumistilaisuuden ja siellä saadaan tietoa 

asukkaan elämästä, tavoista, tottumuksista ja hänelle mieleisistä ja tärkeistä asioista. 
Tilaisuudessa asukas, omainen/läheiset ja henkilökunta tutustuvat toisiinsa. Tilaisuus pidetään 
kun asukas on muuttanut yksikköön tai ennen muuttoa. 

 tuemme asukkaita, että he voivat vaikuttaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon ja pyrimme 
turvaamaan asukkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista 
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 järjestämme asukkaiden päivään sisältöä mielekkään tekemisen ja toiminnan kautta  
 

Vastuullisuus ja suvaitsevaisuus; 
 toimimme kestävän kehityksen mukaisesti omien ekotukihenkilöiden opastuksella 

 antamamme hoito ja hoiva ovat samanlaista samanlaisessa tilanteessa, esim. kaikki asukkaat 
jotka tarvitsevat apuvälineitä selviytyäkseen, saavat ne. 
 

Uudistuminen ja yhteistyö: 
 henkilökunnan osaamista ja ammatillisuutta tuetaan lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla 
 henkilökunnan luovuutta ja erityistaitoja huomioidaan ja niiden käyttämiseen kannustetaan 

 olemme avoin, keskusteleva ja asianmukaista informaatiota jakava yhteistyökumppani 
 

 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
 

Kehitysvammaisten asumispalveluissa pyritään riskinhallinta toimenpiteiden avulla ennakoimaan, tun-

nistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan laatua heikentäviä tekijöitä. Riskitekijöitä liittyy eri työvai-

heisiin ja niitä syntyy toiminnan eri osatekijöistä.  

 Riskitilanteiden kartoitusta tehdään seuraamalla toiminnassa tapahtuvia haittatapahtumia ja 

läheltä piti - tilanteita Haipro - ohjelman avulla. Ilmoituksia analysoimalla tunnistetaan toimin-

nan kriittiset kohdat ja toimintatavat joihin tulee puuttua. 

 

 Hoidon ja palvelun riskit 

o asukkaiden kohtelu ja itsemäärääminen 

 asukkaita kohdellaan kunnioittavasti ja loukkaamatta 

 hoidossa käytetään rajoitteita vain tarkan harkinnan jälkeen viimeisenä keinona 

kun muut hoitotyön keinot eivät ole auttaneet 

o hoitotyön toimintatavat 

 yksiköissä tulee noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja niiden vaikutusta 

asukkaan vointiin tulee seurata 

 hoitotyöllä ei saa vahingoittaa asukkaita fyysisesti, psyykkisesti tai henkisesti 

o hoidon kirjaaminen; 

 asukkaan asukassuunnitelmassa kirjattuja toimintatapoja on kaikkien hoitoon 

osallistuvien noudatettava ja niistä ei voida poiketa ilman että toimintatavan 

muutoksesta keskustellaan sovitulla tavalla hoitokokouksessa tai yksikössä.  

 omat tulkinnat hoitolinjoista eivät ole sallittuja. 

 

 Lääkehoidon riskit 

o lääkehoitoa saavat toteuttaa vain siihen oikeutetut työntekijät, jotka ovat suorittaneet 

lääkeluvan ohjeistuksen mukaisesti 

 lääkepoikkeamia seurataan, niiden perusteella tehdään tarvittavat toimintamuu-

tokset 

 

 Tiloihin ja laitteisiin liittyvät riskit 

o Työpaikkaselvityksessä kartoitetaan työpaikan rakenteellisia yms. riskejä yhdessä työ-

terveyshuollon edustajien kanssa.  
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 Henkilöstöön liittyvät riskit 

o Uudet työntekijät käyvät työhön tulotarkastuksessa ja säännöllisiä terveystarkastuksia 

tehdään esim. yötyötä tekeville työntekijöille tai työntekijöille, joiden työtehtävät muuttu-

vat ratkaisevasti.  

o Henkilökunnan informointi ja koulutus sekä toiminnan osa-alueisiin liittyvien erilaisten 

testien hyväksyttävä suorittaminen (lääkelupa, tietoturva jne.) ovat tärkeässä osassa 

riskien ennaltaehkäisyssä.  

o Perehdytys niin yksikön toimintaan kuin uusien laitteiden ja välineiden käyttöön vähen-
tävät riskitapahtumien syntyä. 

 

 Tietosuojaan liittyvät riskit 
o asukkaan terveystietoja voidaan antaa ulkopuoliselle hoitavalle yksikölle vain asukkaan 

antaman kirjallisen luvan perusteella 
o arkaluonteista tietoa sisältävä materiaali hävitetään tietosuojaa koskevien ohjeistusten 

mukaisesti 

 

 Henkilöstöön liittyvät riskit 
o henkilökunnan ammattitaitoa pidetään yllä lisä- ja täydennyskoulutuksella 
o kun otetaan käyttöön uusia toimintatapoja, niistä järjestetään koulutusta ja ohjausta 
o henkilökunnan kielitaidon tulee olla sellaisella tasolla, ettei tiedonkulku vaarannu. Jos 

syntyy epäilys että tiedon vastaanottamisessa tai jakamisessa on ongelmia, tulee tar-
kistaa, että annettu/jaettu tieto on oikein ymmärretty. Kielitaidon kehittämiseksi järjeste-
tään koulutusta 

 
 Asukkaisiin liittyvät riskit 

o aggressiivisesti käyttäytyvien asukkaiden kohtaamiseen ja hoitoon liittyviä riskitilanteita 
pyritään välttämään kouluttamalla henkilökuntaa työskentelemään näissä tilanteissa. 

o tapahtuneet väkivaltatilanteet käydään läpi jälkikäteen ja pohditaan miten jatkossa voi-
taisiin välttää vastaavanlaiset tilanteet. Kehräkodissa käytössä haastavan käyttäytymi-
seen ennakointiopas sekä Mapa-menetelmän ohjeistus. 

 
 Omaisten tai muiden vierailijoiden aiheuttamat riskit 

o omaisten kanssa pyritään avoimeen vuorovaikutussuhteeseen jotta mahdollisista eriä-
vistä näkemyksistä ja mielipiteistä johtuvat ristiriidat asukkaan hoitolinjauksista voidaan 
keskustelemalla ja argumentoinnin avulla selvittää 

 

Riskien tunnistaminen 

 

Haipro- ohjelman avulla Kehräkodin henkilökunta tuo esille havaitsemansa laatupoikkeamat, läheltä piti 
– tilanteet, riskit ja epäkohdat. Epäkohtien ja vaaratilanteiden kirjaamisella pyritään tuomaan esille epä-
kohdat ja vaaratilanteet ja niihin johtaneet käytänteet ja toimintatavat. Kartoittaminen mahdollistaa puut-
tumisen tekijöihin jotka ovat vaikuttaneet vaaratilanteiden ja läheltä piti - tilanteiden syntyyn. Näin voi-

daan muuttaa käytäntöjä ja toimintatapoja. 
 
Riskien käsitteleminen 

 

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

Haipro- ohjelmaan tehdään haittatapahtumista ja läheltä piti - tilanteista ilmoitus, jonka jälkeen esimies 
ja/ tai muu yksikössä nimetty työntekijä käsittelee tapahtuman järjestelmään. Sen jälkeen tapahtuma 
käydään läpi yksikön palaverissa ja kirjataan mitä toimenpiteitä sen pohjalta tehdään. 
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Korjaavat toimenpiteet 

 

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

Laatupoikkeamista, läheltä piti - tilanteista ja haittatapahtumista keskustellaan yksikön palavereissa. 
Mietitään miten toimintaa tulee muuttaa jotta nämä tilanteet voidaan jatkossa välttää. 
Työ- ja menettelyohjeiden muutoksella pyritään toteutuneiden epäkohtien ja riskien minimointiin.  
Epäkohtien korjaus on osittain perehdyttämistä, koulutusta ja asioiden varmistamista sopimuksin. 
 

Muutoksista tiedottaminen 

Henkilökuntaa informoidaan korjaavista toimenpiteistä suusanallisesti erilaisissa palavereissa ja lisäksi 
tarvittaessa kirjallisesti. Jos toimenpiteet vaativat uudenlaisia toimintatapoja, järjestetään (tarvittaessa) 
koulutusta. Jos toiminnan muutos vaikuttaa yhteistyötahoon, ilmoitetaan siitä yhteistyötahon vastaaville 
henkilöille jotka puolestaan informoivat omissa organisaatioissaan työskenteleviä. 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 
Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä.  

Omavalvontasuunnitelman laadintaa varten koottiin eri asumisyksiköistä työntekijöitä sekä oman yksi-
kön työntekijät osallistuivat suunnitelman laadintaan. 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Taru Kuotisaho p. 044-9072794 
Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

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

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään kerran vuodessa siltä osin kun toiminta muuttuu tai tarvittaessa 
useammin esim. lain muuttuessa. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä Kehräkodin ulko-oven läheisyydessä.  

 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 

Palvelutarpeen arviointi 

 

Paletin moniammatillinen tiimi suorittaa asukkaan palveluntarpeen arvioinnin asukkaan omista voima-
varoista käsin. 
 

Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan moniammatillisessa tiimissä kuntoutus- ja palvelusuunnitelman yh-
teydessä. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tekee päätöksen asumispalvelusta. Asukkaan ja hänen 
omaisensa/läheisensä mielipide pyritään huomioimaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Asuk-
kaan osallisuus hoitonsa suunnitteluun vahvistaa hänen asemaansa oman elämänsä toimijana. 
 

Tulovaiheessa järjestetyssä asukkaan, omaisten ja yksikön henkilökunnan tapaamisissa pyritään vaih-
tamaan tietoa ja mielipiteitä erilaisista asukkaan hoitoon vaikuttavista asioista. Tapaamisessa otetaan 
esille mm. asukkaan mieltymykset ja mahdollinen hoitotahto. Samalla myös yksikön työntekijät esitte-
levät asumisyksikön ja millä tavoin siellä hoitoa toteutetaan. 
 
Asukkaan ja omaisten ja läheisten mielipiteitä kerätään myös säännöllisesti. Saatuja mielipiteitä käyte-
tään hoidon kehittämiseen. 

 



 

5 

 
Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

 

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

 

Asiakassuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti omaisten tai läheisten sekä toimin-
tayksikön henkilökunnan kanssa. Suunnitelmassa selvitetään asiakkaan toimintakykyä; hänen vah-
vuuksiaan sekä avun sekä ohjauksen tarpeita. Lisäksi mietitään asumiseen ja omatoimisuuteen liitty-
viä tavoitteita ja selvitetään asiakkaan omia toiveita asumiseen ja muuhun toimintaan liittyen. 
 
Ohjaajat kirjoittavat noin puolivuosittain yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tämä otetaan huomioon 
suunnitelmaa arvioitaessa.  
 

 

Asiakassuunnitelma sekä kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma löytyvät asiakastietojärjestelmästä (Ef-
fica). Myös uudet työntekijät perehdytetään asiakaskohtaisiin suunnitelmiin.  
 

 

 

 

 

Asiakkaan kohtelu 
 

Kohtelemme asukkaita kunnioittavasti, kauniisti ja loukkaamatta. Jokainen asukas on arvokas eikä hä-
nen koulutuksensa, ammattinsa tai sairautensa vaikuta hänen kohteluunsa. Epäsopiva käytös asuk-
kaita, omaisia, asukkaiden läheisiä ja työyksikössä työskenteleviä, opiskelevia tai vierailevia kohtaan ei 
ole sallittua ja siihen puututaan. Jokaisen yksikössä työskentelevän on kiinnitettävä huomioita siihen, 
miten asukkaille puhutaan tai miten heistä puhutaan. Sanallinen (esim. kiroilu) tai fyysinen (esim. kova-
kourainen ote) epäsopiva käytös on peruste suulliselle tai kirjalliselle varoitukselle.  
 
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen: 
 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen 
vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja 
yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hä-
nen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtä-
vänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan pal-
velujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
 

Kehitysvammalakiin on lisätty itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja sen rajoittamisen edellytyksiä 
koskevat säännökset. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (381/2016) 
tuli voimaan 10.6.2016. Saman-aikaisesti lainmuutoksen kanssa tuli Suomen osalta voimaan vammais-
ten henkilöiden oikeuksista tehty YK:n yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja. 
 
Erityishuolto on järjestettävä ja erityishuollossa olevaa henkilöä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmis-
arvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Erityishuoltoa 
toteutettaessa on otettava huomioon erityishuollossa olevan henkilön toivomukset, mielipide, etu ja yk-
silölliset tarpeet. Erityishuollossa olevalle henkilölle on turvattava mahdollisuus osallistumiseen ja vai-
kuttamiseen omissa asioissaan. Hänen hyvinvointiaan, terveyttään ja turvallisuuttaan on ylläpidettävä 
ja edistettävä.  
 
Erityishuollossa olevan henkilön palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattava toimenpiteet, joilla tuetaan 
ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. 
 

Asukkaiden mielipide pyritään selvittämään ja se huomioidaan. Jos asukas ei itse kykene kertomaan 
sitä, pyritään se selvittämään muulla keinoin (omaiset/läheiset, kuvallisin keinoin). Jos asukkaalla on 
hoitotahto, sitä kunnioitetaan. Kaikki toiminta on asukaslähtöistä. Asukkaan itsemääräämisoikeutta kun-
nioitetaan. Asukkaalla on oikeus hoitajien tukeen. Asuminen on turvallista ja asukkaalla on oma koti, 
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joka on omannäköinen sekä hänellä on vapaus kulkea, jos siihen on itse kykeneväinen. Rajoitteita käy-
tämme hoidossa vain tarkan harkinnan jälkeen viimeisenä vaihtoehtona, kun muut hoitotyön keinot on 
kokeiltu. 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja 
toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina 
oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan 
silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämis-
oikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on 
toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunni-
oittaen. Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset 
säännökset lastensuojelulaissa. 
 

Kehitysvammalakiin (381/2016) on lisätty rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset 
säännökset. Erityishuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisymmärryksessä erityishuollossa olevan hen-
kilön kanssa. Erityishuollossa voidaan käyttää 42 f-42 §:ssä tarkoitettuja rajoitustoimenpiteitä ainoas-
taan silloin, kun laissa säädetyt rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskevat yleiset edellytykset ja kutakin 
rajoitustoimenpidettä koskevat erityiset edellytykset täyttyvät.  
 
Rajoitustoimenpiteiden käytön yleiset edellytykset ovat:  
1) erityishuollossa oleva henkilö ei kykene tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia ratkaisuja eikä 
ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia;  

2) rajoitustoimenpiteen käyttäminen on välttämätöntä hänen terveytensä tai turvallisuutensa taikka mui-
den terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi taikka merkittävän omaisuusvahingon ehkäisemiseksi; 
ja  

3) muut, lievemmät keinot eivät ole tilanteeseen soveltuvia tai riittäviä.   
 
Rajoitustoimenpiteen käytöstä erityishuollon toimintayksikössä päättää henkilö, jolla on siihen laissa 
säädetty toimivalta. Rajoitustoimenpiteestä päätetään laissa säädetyssä menettelyssä ja rajoitus-toi-
menpiteiden käyttö kirjataan asiakas- tai potilasasiakirjoihin säännösten mukaisesti. Osasta rajoitustoi-
menpiteitä on tehtävä lain mukaan kirjallinen päätös, joka on valituskelpoinen. (Taulukko liitteenä) 
 
Kehräkodissa edistetään rajoitustoimenpiteille vaihtoehtoisten ja kuntouttavien toimintatapojen käyttöä. 
Asukkaiden itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tuetaan ja edistetään jokaisen asiakkaan 
yksilölliset taidot ja vahvuudet huomioiden.  
 

Asukkaiden tulee myös noudattaa Kehräkodin sekä Portsakodin voimassa olevia sääntöjä. Kunkin asuk-
kaan tulee kunnioittaa muita asukkaita sekä työntekijöitä. 
 

Rajoitteiden käyttö hoitotyössä pyritään minimoimaan. Ensisijaisesti pyritään löytämään muita hoitotyön 
ratkaisuja ja vain jos asukkaan tai toisten asukkaiden terveys ja hyvinvointi ovat vaarassa, otetaan käyt-
töön sopivimmat rajoitteet. Niiden käytölle on oltava selvät perusteet ja rajoitustoimenpiteiden käyttö on 
AINA viimesijainen keino. Rajoitteet kirjataan asukkaan suunnitelmiin ja hoitokertomukseen asiakasjär-
jestelmä Efficaan. Rajoitteen käyttö voidaan rajata koskemaan tiettyä ajanjaksoa vuorokaudesta (esim. 
yöaikaan). Asukkaalta tai omaiselta kysytään mielipide rajoitteen käyttöönotosta. Päätöksen tekee hoi-
tava lääkäri. Rajoitteen käytöstä informoidaan asukasta ja omaisia/läheisiä. Rajoitteen perusteen lisäksi 
kirjataan aikaraja, jonka päättymisen jälkeen on arvioitava uudelleen rajoitteen käytön tarpeellisuus. 
Rajoitteista on erillinen ohjeistus jokaisen niitä tarvitsevan omissa tiedoissa.  
 
Ennaltaehkäisy ja yleisten toimenpiteiden suorittaminen kuten, yksilökohtainen suunnittelu ja toimin-
tayksikön toiminnan suunnittelu ovat aina ensisijaisia keinoja. Vaihtoehtoja rajoittamistoimenpiteille voi-
vat olla henkilön itseilmaisun, vuorovaikutuskeinojen ja rentoutumistaitojen kehittäminen, soveltuvien 
viestintä- ja kommunikaatiokeinojen kehittäminen, fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön vaikuttaminen, 
mielekkääseen toimintaan ohjaaminen, henkilökemioiden huomioiminen, ei- toivottua käyttäytymistä ai-
heuttavien aistiärsykkeiden siedättäminen, fyysisen ympäristön parantaminen, aktiivinen ohjaaminen, 
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aktiivinen kuuleminen, intensiivinen tukeminen, siirtyminen toiseen tilaan, ahdistavien ja häiritsevien te-
kijöiden vähentäminen, terveyden tilan tarkistaminen ja lääkitysvaikutusten arvioiminen.  
 

Asiakkaan kohtelu 

Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai 
epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toi-
mintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Pal-
velun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. 
Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialli-
seen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 
 

Toimintamalleista keskustellaan ja uusia työntekijöitä perehdytetään asiallisen kohtelun periaatteisiin. 
Epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa esimiehelle (ilmoitus työssä havaitusta epäkohdasta – lomake) 
ja tarvittaessa Valviraan. Tapahtuneesta keskustellaan asianomaisten kanssa, työyhteisössä ja tarvit-
taessa omaisen kanssa. Epäasialliseen kohteluun puututaan, huomautetaan ja annetaan tarvittaessa 
kirjallinen varoitus.  
 
Haittatapahtumat ja vaaratilanteet kirjataan aina asiakastieto- ja HaiPro järjestelmään ja niistä keskus-
tellaan yksikön palavereissa sekä mietitään ratkaisuja miten vastaavat tapaukset olisi estettävissä. 
Kehräkodissa kohdellaan asukkaita sanallisesti, psyykkisesti, henkisesti ja fyysisesti kunnioittavasti, 
kauniisti ja loukkaamatta. Jokainen asukas on arvokas eikä hänen sairautensa vaikuta hänen kohte-
luunsa. 
 

Epäsopiva käytös asukkaita, omaisia, asukkaiden läheisiä ja työyksikössä työskenteleviä, opiskelevia 
tai vierailevia kohtaan ei ole sallittua ja siihen puututaan. Sanallinen (esim. kiroilu) tai fyysinen (esim. 
kovakourainen ote) epäsopiva käytös on peruste suulliselle tai kirjalliselle varoitukselle. Jokaisen yksi-
kössä työskentelevän on kiinnitettävä huomioita siihen, miten asukkaille puhutaan tai miten heistä pu-
hutaan. Epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa esimiehelle ja tapahtuneesta keskustellaan asian-
omaisten kanssa, työyhteisössä ja tarvittaessa omaisen kanssa. Pyydetään anteeksi. 
 

Asiakkaan osallisuus 
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

Palautteen kerääminen 
Asukkailta ja/tai heidän omaisiltaan/läheisiltään kerätään asiakaspalautetta vuosittain heidän näkemyk-
sestään annetusta hoidosta paperisella tai vaihtoehtoisesti sähköisellä asiakastyytyväisyyskyselylo-
makkeella. Lisäksi jatkuvaa, välitöntä palautetta voi antaa sähköisesti Turun kaupungin nettisivuilla 
(www.turku.fi / Paikalla palaute- palvelu), paperisella palautelomakkeella tai suusanallisesti (= nämä 
palautteet kirjataan sähköiseen palveluun). 
 
Asukkailta kerätään palautetta ”hymynaama”-vastausvaihtoehdoin. Kyselyn toteuttavat siihen sopivat 
henkilöt esim. sosionomiharjoittelijat haastattelemalla asukkaat henkilökohtaisesti. Asukkailla on mah-
dollisuus antaa palautetta päivittäin tai asukaskokouksissa kerran kuukaudessa. 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
Kaikkiin palautteisiin vastataan ja niihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Esimies käy läpi saa-
mansa palautteet ja jos palautteen antaja on pyytänyt, esimies vastaa hänelle henkilökohtaisesti. Saa-
dut palautteet käydään läpi yksikössä, mihin ne on annettu. Asiakastyytyväisyyskyselyistä tehdään yh-
teenvedot ja niiden tulokset käydään läpi alkaen esimiestasolta, josta ne jalkautetaan yksiköihin. Tulok-
set vaikuttavat toimintaan niitä vahvistavasti tai korjaavasti. 

Asiakkaan oikeusturva 
 

a) Muistutuksen vastaanottaja 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala/Kirjaamo 
Yliopistokatu 30, 2. krs 
PL 670 
20101 TURKU 
 

http://www.turku.fi/


 

8 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sosiaaliasiamies Sari Huusko 02-262 6171, 040-837 2013 
 
Hän neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. 
Hän avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista. 
Hän toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa heidän oikeuksien ja ase-
man kehitystä kunnassa. 
Hän antaa selvityksen tehdyistä muistutuksista ja kanteluista vuosittain kunnanhallitukselle. 
 

Kuluttajaneuvonta on maksuton julkinen palvelu, josta saa ohjeita ja apua kuluttajan oikeuksiin liittyvissä 
asioissa, joissa osapuolina ovat kuluttaja ja yritys. Kuluttajaneuvonta voi muun muassa sovitella kulut-
tajan ja yrityksen välistä riitaa. Kuluttajaneuvonnan puhelinnumero on 029 553 6901, www.kuluttajaneu-
vonta.fi Kuluttajaneuvonta on osa kansalaisten oikeusturvaa. Kuluttajaneuvonta on maistraattien teh-
tävä, jonka ohjaus ja valvonta kuuluvat Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. 

 Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan ke-
hittämisessä? 

Niihin vastataan hyvinvointitoimialan toimintaohjeiden mukaan. Asia selvitetään yksikön esimiehen 
kanssa. Selvitys tilanteesta toimitetaan palvelualuejohtajalle, joka lähettää vastauksen muistutuksen te-
kijälle. Kanteluista selvitykset lähetetään edelleen Lounais-Suomen aluehallintovirastoon, joka antaa 
asiassa päätöksen. Valvontapäätökset käydään läpi yksikön palavereissa ja toimintaa muutetaan pää-
töksen mukaan. 
 
Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

1 kk.  
 

 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

Yksikössä työskentelevien työntekijöiden yhteinen tavoite on edistää asukkaan hyvinvointia.  
Tätä työntekijät toteuttavat omien työtehtäviensä puitteissa. 
 
Asukkaan hoito perustuu yksilölliseen asukassuunnitelmaan ja tavoitteena on edistää asukkaan fyy-
sistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Asukkaita ohjataan elämän eri osa-alueiden hallinnassa. 
Tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen selviytyminen arjessa. Asukasta tuetaan ja rohkaistaan hä-
nen omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa kautta. 
 
Ryhmäkodissa asuminen on mahdollisimman normaalia koti-elämää sisältäen kaikkia elämisen arkeen 
kuuluvia asioita. Asukasta tuetaan mm. ruokailujen yhteydessä, pukemisessa, siivouksessa, vaatehuol-
lossa, ostoksissa sekä henkilökohtaisessa hygieniassa. Häntä ohjataan tai saatetaan tarvittaessa hoi-
toon sekä varmistetaan, että annettuja hoito-ohjeita noudatetaan ja lääkkeet tulevat jaetuiksi ja otetuiksi.  
Asukasta ohjataan ja avustetaan raha- ja toimeentuloasioissa. 
 
Sosiaalisia suhteita kehitetään erilaisten yhteisten retkien, matkojen, lomien ja muiden yhteisten tapah-
tumien (teatteri, elokuvat, juhlat) kautta. Ennen kaikkea toiminta tapahtuu yhteisen tekemisen ja ajan-
vieton kautta. Myös jokaisen asukkaan henkilökohtaisia ihmissuhteita kunnioitetaan ja tuetaan.   
 
Asukkailla on mahdollisuus liikkua vapaasti, mutta jos asukas tarvitsee apua tai tukea liikkumiseen niin 
sitä annetaan.  
Henkilökunnan tulee noudattaa työssään asukkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää työotetta. 
Asukasta ei saa passivoida esim. tekemällä asioita asukkaan puolesta. 
 

Ohjaamis- ja auttamismenetelmiä sekä tavoitteita kartoitetaan kunkin asukkaan kohdalla yksilöllisiä kun-
toutus- ja palvelusuunnitelmia sekä asiakassuunnitelmia tehtäessä.  Työntekijöiden tulee huolehtia 
suunnitelmien arvioinnista ja päivittämisestä tarpeen mukaan.  
 

http://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/kuluttajaneuvonta/
http://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/kuluttajaneuvonta/
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Kuntouttava työote (=kuntoutujalähtöinen) tarkoittaa kaikkia niitä hoidossa käytettäviä toimintoja/toimin-
tatapoja joilla asukkaiden omaa aktiivisuutta pyritään lisäämään. 
 
Asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä tuetaan mahdollistamalla hänen osallistumisensa erilaisiin yk-
siköissä ja yksikön ulkopuolella järjestettäviin tilaisuuksiin.  
 
Asukkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssakäymistä tuetaan ja omaisten mukana olo asukkaan 
seurana erilaisissa tilaisuuksissa tai esim. ulkoilutus seurana on toivottavaa. 
 
Ravitsemus 

 

Asukkaille pyritään tarjoamaan monipuolista ruokaa, joka tulee Mäntymäen keittiöstä tai on itse yhdessä 
asukkaiden kanssa tehtyä. Arkisin asukkaat, jotka käyvät töissä, saavat lounaan työpaikalla. Ruoka 
pyritään tarjoamaan tasaisesti niin, ettei ruokailujen väliin jää yli 11t paastoa edes yöaikaan. Tarvitta-
essa käytetään eritysruokavaliota. Ruokailut tapahtuvat oman ryhmäkodin yleisissä tiloissa. Ruoka-
luissa tarvittavia apuvälineitä käytetään, mikäli asukkaan toimintakyky sitä vaatii.    
  
Hygieniakäytännöt 

 

Asukkaat pääsevät suihkuun vähintään kaksi kertaa viikossa. Myös saunaan on yksikössä mahdollisuus 
päästä viikonloppuisin. Asukkaiden vaippoja vaihdetaan tarvittaessa. Asukkaita autetaan myös wc käyn-
neillä.  
 
Hyvinvointitoimialan hygieniahoitajia konsultoidaan tarvittaessa ja heiltä saadaan ohjeistusta mm. eri-
laisia poikkeustilanteita varten. He kiertävät yksiköissä kouluttamassa hygienia-asioissa. Lisäksi hygie-
niahoitajat tekevät yksiköissä auditointia siitä miten aseptinen työskentely toteutuu yksikössä. 
 
Yksikössä noudatetaan hyvää käsihygieniaa, jolla pyritään vähentämään mikrobien siirtymistä. Henki-
löstö osallistuu hygieniakoulutuksiin. Epidemiatilanteissa otetaan yhteys kunnan hygieniahoitajaan sekä 
tarvittaessa konsultoidaan Turun kaupungin infektiolääkäriä/-hoitajia. Epidemiatilanteissa tehostetaan 
käsihygieniaa ja tarvittaessa rajoitetaan asukkaiden ja /tai vierailijoiden liikkumista. Yksikön toimistosta 
löytyy hygieniakansio jossa tarkemmat ohjeet. 
 
Terveyden- ja sairaanhoito 
 

Henkilökunta seuraa asukkaiden terveydentilaa käytännön työssä, tarvittaessa käydään lääkärissä. 
Lääkäri tekee tarkastuksen ja työntekijät toimivat lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.  Tarvittavat 
seurantatutkimukset hoidetaan säännöllisin väliajoin (mm. paino joka toinen kk, verenpaine joka kk tai 
tarvittaessa useammin). Henkilökunta reagoi herkästi asukkaiden voinnin muutoksiin ja ne kirjataan 
asiakastietojärjestelmään.  
 
Terveydenhoidosta sekä sairaanhoidollisista toimenpiteistä vastaa kunnan terveyskeskus, Käsityöläis-
katu 2. Akuuteissa tilanteissa otetaan yhteys päivystykseen ja kiireellisissä ensiaputilanteissa hätäkes-
kukseen. Hammashoito tapahtuu asukkaasta riippuen joko kunnallis- tai yksityissektorilla. 
 
Asukkaan kuollessa tehdään tarvittavat kirjaukset Effica -asiakastietojärjestelmään. Yllättävän kuole-
man ollessa kyseessä otetaan yhteys hätänumeroon ja toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asuk-
kaan arkistoitavat asiakasasiakirjat kerätään Hyton keskusarkistoon. Kuolemasta ilmoitetaan asukkaan 
omaiselle. Portsakodin erillinen ohje kuoleman tapauksen sattuessa löytyy päivittäiskansiosta yöhoita-
jan ohjeista. 
 

Asukkaiden hoidon tavoitteena on olemassa olevien voimavarojen ja toimintakyvyn säilyttäminen ja li-
sääminen. Hoitotoimenpitein pyritään hoitamaan ja ehkäisemään sairauksia, lisäämään asukkaiden it-
senäisyyttä ja omatoimisuutta arjen toiminnoissa. Hoito perustuu yksilölliseen, kirjattuun asukassuunni-
telmaan jonka toteutumista seurataan säännöllisesti. 
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Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Terveyskeskus tai yksityinen lääkäri vastaa asukkaan lääkehoidosta ja hoitolinjasta. 
Jokainen yksikön työntekijä toimii asukkaan asukassuunnitelman mukaisesti toteuttaen, seuraten ja 
vastaten omalta osaltaan asukkaan terveyden- ja sairaanhoidosta ja tiedottaa muutoksista. Vammais-
palvelun yhteinen sairaanhoitaja on käytettävissä Kehräkodissa arkisin päivävuorossa (kotipaikka). 
Muuna aikana Portsakodin eri osastojen sairaanhoitajapalvelut käytettävissä ilta ja viikonloppuisin. Yö-
aikaan on yösairaanhoitajan palvelut käytettävissä tarvittaessa (p. 0449073261).  
 
Vammaispalvelun yhteinen sairaanhoitaja toimii vammaispalvelun eri yksiköissä (4 asumisyksikköä, 5 
toimintakeskusta) hoitotyön asiantuntijana ja vastaa hoito- ja palveluketjun toimivuudesta.  
 

Lääkehoito 

a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Yksikössä on päivitetty lääkehoitosuunnitelma.  Lääkehoitoa toteutetaan lääkehoitosuunnitelman mu-
kaisesti. Vammaispalvelun yhteisen sairaanhoitajan tehtävä on huolehtia lääkehoitosuunnitelman päi-
vittämisestä esimiehen kanssa. Ylilääkäri hyväksyy lääkehoitosuunnitelman vuosittain.  
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Lääkehoidosta ja sairaanhoidosta vastaa asukkaan oma terveyskeskuslääkäri tai yksityinen lääkäri.  
Hän määrää ja vastaa lääkityksestä ja tarvittavien tutkimuksien ottamisesta. Lääkäri päättää viime kä-
dessä asukkaan hoitolinjasta. 
 
Esimies on yksikkönsä johtaja, joka vastaa yhdessä sairaanhoitajan kanssa lääkehoidon toteuttami-
sesta. Lisäksi tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän hoitotyön suunnittelu, arviointi ja 
toteuttaminen. Kaikki työntekijät toteuttavat ja koordinoivat lääkärin määräyksien toteutuksen, seuraavat 
asukkaiden kuntoa ja informoi lääkäriä muutoksista. Lisäksi työntekijät ohjaavat ja ohjeistavat muuta 
henkilökuntaa toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti.  
 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

Pohja yhteistyölle laaditaan moniammatillisessa työryhmässä kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaa tehtä-
essä (tiimi). Yhteistyötä tehdään mm. työtoiminnan ohjaajien, omaisten ja asukkaan muun sosiaalisen 
verkoston, terveydenhuollon ammattilaisten, sosiaalityöntekijöiden sekä muiden asumisyksiköiden 
kanssa. 
 
Tiedonkulun välineinä käytetään mm. sähköpostia, puhelinta sekä vammaispalvelujen sisäisessä tie-
donkulussa Effica -asiakastietojärjestelmää.  
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

 

Kaupunki tasolla on määritelty organisaation ulkopuolisten hankintojen kilpailutukseen, 
tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen, hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimusen 
allekirjoittamiseeen liittyvät säännöt. Yksikön on noudatettava näitä kansallisia hankintalakeja ja EU-
hankintadirektiivejä.Tavoitteena on avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen tavara-, palvelu- ja 
rakennushankinnoille. Yksikössä hankinnat pitää tapahtua määritellyistä kilpailutetuista yksiköistä. 
Rahallisesti suuremmista hankinnoista tulee järjestää ohjeiden mukainen kilpailutus. 
Kaupungin intranetissä on keskitetystä nähtävillä kilpailutetut sopimukset niiltä osin kun kaikki 
kaupungin hallintokunnat voivat niitä hyödyntää. Sieltä löytyvät niin tavara- kuin palveluhankintaan 
liittyvät tiedot. Sieltä löytyy myös hankintoihin liittyviä ohjeistuksia. 
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ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Joka yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelma, joihin on koottuna (asukas)turvallisuuteen liittyvät 
asiat. 
 
Turvallisuussuunnitelmassa on näkyvissä työyksikön perustiedot:  
~rakennus, asukkaat, henkilökunta ja vierailijat.  
~Millaiset fyysiset tilat ovat, keitä siellä asuu, ketkä siellä työskentelevät ja keitä siellä vierailee, kuka 
ulkopuolinen mahdollisesti käyttää tiloja 
 
Turvallisuus ohjeista ilmenee toiminta poikkeustilanteissa ja miten minimoidaan vaaratilanteiden 
aiheuttamat seuraamukset.  
 
Paloturvallisuuteen liittyvät toiminta-ohjeet ja paloturvatekniikka ohjeistus; miten ennaltaehkäistään 
tulipaljon syntyminen (=paloturvallinen käyttäytyminen ja toiminta) ja miten toimitaan tulipalon syttyessä 
(> hälytys, evakuointi ja alkusammutus). Miten minimoidaan syntyneet vahingot. 
 
Palosammutus koulutusta ja harjoituksia järjestetään säännöllisesti työntekijöille.  
Poistumisharjoituksia järjestetään ja ne kirjataan turvallisuuskansioon joka on tietokoneella. 
 
Henkilöturvallisuuteen kuuluvat asiat, kuten vartiointi, hälytys ja turvahälyttimet on ohjeistettu ja niistä 
on laadittu kirjalliset ohjeet yksiköissä.   
Henkilökunnan turvallisuuden takaaminen asukkaan, omaisten tai ulkopuolisen henkilön aiheuttamassa 
vaaratilanteessa.  
 
Tietoturvaan liittyvä salassapito käsittää ohjeet salassapidettävien tietojen oikeanlaisesta käsittelystä, 
säilyttämisestä ja hävittämisestä (koulutus, ohjeistus, toiminta-ohjeet) 
 
Toiminta-ohjeet ja koulutus sähkö-, vesi-, hissi ym. ongelmien sattuessa eli kiinteistöturvallisuus. 
 
Asiakkaiden turvallisuutta varmistetaan myös laitteiden ja tarvikkeiden säännöllisellä huollolla (esimer-
kiksi palovaroitusjärjestelmää testataan). Rikkoutuneet laitteet poistetaan käytöstä.  
Henkilöstö 
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

 
 

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

Henkilöstön määrän, mitoituksen ja rakenteen taustalla on AVI:n henkilöstömitoitus. 1 vastaava hoitaja 
(sosionomi ylempi AMK), 1 sairaanhoitaja, 8 lähihoitajaa 
Mitoitus 0,7 
 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet 
 

Sijaisia otetaan korvaamaan vakituisen henkilöstön poissaoloja. Ryhmäkodissa pyritään käyttämään 
koulutettuja, lähihoitajakoulutuksen käyneitä sijaisina. Koulutettujen ammattihenkilöjen puuttuessa ly-
hyt aikaisissa sijaisuuksissa voidaan käyttää alan opiskelijoita tai alalle vaadittavaa muuta koulutusta 
omaavia sijaisia. 
 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Huolehtimalla, että henkilöstöä on riittävästi ja henkilöstö saa työpäivän aikana pitää taukoja ja työajat 
pysyvät kohtuullisina sekä työehtosopimuksen mukaisina. Riittävällä esimiestyöllä, työkierrolla, vuosit-
tain käytävillä kehityskeskusteluilla ja tarvittavaa täydennyskoulutusta järjestämällä. Toteuttamalla työ-
kyvyn hallintamallia.      
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

 

Henkilöstön rekrytoinnissa noudatetaan Turun kaupungin rekrytointiohjetta. Lyhyempiin sijaisuuksiin 
esimies valitsee työntekijät. Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset päättää esimies. Työntekijän 
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henkilöllisyys varmistetaan ja tarkistetaan koulu- ja työtodistukset sekä aina tarkistetaan Valviran rekis-
teristä, kun kyseessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön rekrytointi. Pääasiassa pyrimme 
rekrytoimaan alan ammattilaisia tai opiskelijoita. Kelpoisuuslaki (272/2005) ja Laki terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä (559/1994) määrittävät henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia. Valvira on antanut ohjeen 
terveydenhuoltoalan opiskelijoiden tilapäisestä käytöstä alan tehtävissä.  
 

Sijaisia ja vakituista henkilöstöä palkattaessa kiinnitetään huomio henkilön koulutukseen, kokemuk-
seen, kiinnostukseen (vammaistyöstä) ja mahdollisiin muihin henkilökohtaisiin taitoihin jotka antavat li-
säarvoa työskenneltäessä asukkaiden parissa. Haastattelussa käydään huolellisesti läpi työntekijän so-
veltuvuutta ja luotettavuutta. 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

 

Esimies vastaa yhdessä työntekijän tai opiskelijan ohjaajan kanssa uuden työntekijän tai opiskelijan 
perehdyttämisestä. Apuna perehtymisessä käytetään perehdytyskansiota ja perehdyttämiskaavaketta. 
Perehdyttäjä ja perehtyjä kuittaavat kaavakkeeseen allekirjoituksellaan läpikäydyt asiat. Työntekijät 
huolehtivat työhön opastamisesta. Tietosuojaan ja asiakastietojen käsittelyyn liittyen uuden työntekijän 
on suoritettava verkkotentti ja tutustuttava tietosuojamateriaaliin. Lisäksi allekirjoitetaan vaitiolositou-
mus. 
 

Talousarvioon varataan varat henkilöstön täydennyskoulutukseen. Kunnan sekä vammaispalvelujen 
koulutussuunnitelman mukaisesti osallistutaan koulutuksiin ja koulutuksiin osallistumisia seurataan hen-
kilöstöhallinnon järjestelmässä. Sisäisinä koulutuksina järjestetään muun muassa ensiapu-, turvalli-
suus-, lääke-, palo- ja pelastuskoulutusta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja erilaisia verkkokoulu-
tuksia hyödynnetään täydennyskoulutuksessa. Lisäksi henkilöstö voi anoa omaa ammattitaitoaan ja 
työtä kehittävään täydennyskoulutuksiin pääsyä esimieheltä.  Sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluu hoi-
totyön osaamisen kehittäminen sisältäen lähihoitajien ja muiden työntekijöiden ohjausta, opetusta ja 
neuvontaa. 
 

Toimitilat 

 

Asukkaan käytössä on yhden hengen huone (25m2), varustettuna omalla wc.llä ja suihkulla. Asukkaat 
sisustavat huoneensa omilla huonekaluilla yhteistyössä omaisten kanssa.  Asukkaiden yhteiskäytössä 
on tilavat, valoisat ruokailutilat/oleskelutilat, sauna ja tilavat pesutilat, harrastustoimintaan (esim. kunto-
sali) soveltuvat erilliset tilat. Ryhmäkodin asukkaat viettävät paljon aikaa yhteisissä tiloissa, jonne on 
helppo pääsy asiakkaiden omista huoneista. Pöydät ja huonekalut on sijoitettu siten, että asukkaat voi-
vat seurustella ja istuskella ryhmissä.  
 

Kehräkodin siivous on järjestetty ulkopuolisen toimijan (Palmia) toimesta viitenä päivänä viikossa. 
Muuna aikana työntekijät ja asukkaat pitävät tilat siisteinä.  
Asukkaan henkilökohtaiset pyykit pestään yksikön omassa pesukoneessa pesuhuoneessa yhdessä 
asukkaan kanssa. Isommat pyykit kuten lakanat ja pyyhkeet pestään Portsakodin pesutuvassa.  

Teknologiset ratkaisut 

 

Portsakodissa on tallentavat valvontakamerat  ulkopuolisia tunkeutujia varten. Tallenteiden katsomista 
varten vaaditaan erillinen lupa, joka on Portsakodin talonmiehellä. 
 
Kaikilla asukkailla on mahdollisuus ottaa käyttöön hälyttävä turvaranneke.  
 
Hoitajilla on mahdollisuus ottaa käyttöön turvahälyttimet , joita voidaan käyttää esim. 
päällekarkaustilanteissa avunsaannin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Yöhoitajalla turvahälytin 
käytössä joka yövuoro. 
 
Rakennusten ulko-ovissa on sähköinen lukitus (joissakin ovissa hälytys), jolla voidaan estää 
ulkopuolisen tunkeutujan sisäänpääsy. Ulko-ovet ovat lukittuina arkisin klo 15-07 ja viikonloppuisin koko 
päivän. 
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Asukasturvallisuuden lisäämiseksi  on ohjeet toimintatavoista ja yhteystiedot jolla saadaan apua 
vaaratilanteessa (poliisi, palokunta, turvafirma). 
  
Asukkaiden käytössä olevien vuoteiden ja apuvälineiden (wc-korokkeet, ruokailun apuvälineet, 
pyörätuolit, rollaattorit jne.) kunnossapito ja henkilökunnan kouluttaminen niiden asianmukaiseen 
käyttöön ja huoltoon. 
 
Tilojen kunnossapitoon kuuluvat ulkotilojen hiekotus ja lumenluonti, joka kuuluu Portsakodin huollolle 
(Arkea). 
Sisätilossa kunnossa olevat huonekalut, sähkölaitteet (TV:t jne.), huonekalujen ja laittioiden 
pintamateriaalit ja huolto asianmukainen (ei liukasta jne.). 
Riittävä valaistus niin sisä- kuin ulkotiloissa. 
 
Asukasturvallisuutta heikentäneiden tapahtumien ja tilanteiden kirjaaminen, seuranta, käsittely ja niistä 
oppiminen/toiminnan muutokset. 
 

Turva- ja kutsulaitteet testataan säännöllisesti ja määräajoin.   
Vastuuhenkilö huolehtii laitteiden toimivuuden varmistamisesta. 
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

 

Uusien laitteiden ja apuvälineiden käyttöönotto vaiheessa järjestetään koulutusta tai opastus saadaan 
sieltä mistä apuväline saadaan käyttöön. 
 
Laiterekisterissä on ylhäällä yksikössä käytettävät laitteet. Rekisterissä on nähtävissä laitteiden han-
kinta-aika, huollot ja korjaukset. 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

 
Pirjo-Riitta Maunuvaara yhteystiedot: pirjo-riitta.maunuvaara@turku.fi 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä 
yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

Työntekijät suorittavat Navisec tietoturva-testin sähköisesti joka vuosi sekä tutustuvat muihin ohjeis-
tuksiin. 

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja 
täydennyskoulutuksesta? 

Työntekijät suorittavat Navisec tietoturva-testin sähköisesti joka vuosi. 
 

 
 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Tietosuojavastaava Sari järvinen 050-595 5028 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pirjo-riitta.maunuvaara@turku.fi
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YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

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

 
Omaisten tyytyväisyyskyselyn 2017 vastausten perusteella määritellään toiminnan painopistealueet, joi-
hin keskitytään vuoden 2018 aikana. 
 
Omavalvontasuunnitelman avulla pyritään turvaamaan tasalaatuiset palvelut ja tunnistamaan epävar-
mat ja riskiä aiheuttavat tilanteet toiminnassa.  
 
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelytavat joilla varmistetaan ja parannetaan palvelujen laa-
tua ja asiakasturvallisuutta.  
 
Näiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuu henkilöstö, mm. henkilöstön koulutus (esim. 
lääkelupa), riskitilanteiden arviointi (esim. Haipro) ja toiminnankehittämiseen (esim. asukas- ja omais-
tyytyväisyyskyselyt). 
 

 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

Paikka ja päiväys 

Turku 1.10.2018 

 

Allekirjoitus 
 
Taru Kuotisaho 
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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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