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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 
 
 
Palveluntuottaja 
 

Nimi: Pöytyän kunta, sosiaali- ja terveyspalvelut 
 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 1959519-5 

 

 
 

Kunnan nimi: Pöytyä      

 

Kuntayhtymän nimi:       

 
Sote -alueen nimi:       

 
Toimintayksikön nimi 

Kartanokoti      

 

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Pöytyän kunta, Turuntie 639, 21870 Riihikoski      
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Tehostettu palveluasuminen      
 

Toimintayksikön katuosoite 

Haverintie 27      
 

Postinumero 

21900      

 

Postitoimipaikka 

Yläne      
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Katri Keihäs 
Puhelin- 
 

0503588417 
Sähköposti 
 

katri.keihas@poytya.fi 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 
      
Palvelu, johon lupa on myönnetty 
      

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 
      

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 

      

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

     Puro tekstiilihuolto: pesulapalvelut ja liinavaatehuolto 
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 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
Toiminta-ajatus 
 

Kartanokoti tarjoaa 30:llä asumispaikalla Pöytyän kunnan ikääntyneille yksilöllistä ympärivuorokautista, tehostetun palvelu-
asumisen tasoista hoivaa ja huolenpitoa sekä pitkäaikaisena että lyhytaikaisena asumisena.  
 
Hoivan ja arjen toiminta perustuvat toimintaperiaatteisiin ja arvoihin. Tavoitteena on tarjota oman näköinen, merkityksellinen ja 
arvokas elämä sen kaikissa vaiheissa.  
 
                 Mottomme on: ”Kerro sinä mitä haluat, me haluamme toteuttaa sen mahdollisimman hyvin” 

 
Arvot ja toimintaperiaatteet 

 
Hoitotyön arjen toiminnassa näkyvät Pöytyän kunnan ikääntymispoliittiseen ohjelmaan ja kunnan arvot sekä strategiset tavoit-
teet. Kunnan arvoja ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus ja rohkeus. Henkilöstö noudattaa Pöytyän kunnan palveluksessa olles-
saan kunnan arvoja. Arvot ja eettiset periaatteet ovat osa organisaatiokulttuuria, joka tulee näkyväksi henkilöstön toiminnassa 
ja käyttäytymisessä. 
 
Kartanokodin toiminnan periaatteina ovat: 
  
-Voimavaralähtöisyys: asukkaan voimavarat tunnistetaan ja huomioidaan ja niitä tuetaan elämän kaikilla osa-alueilla. 
-Luonnon voima: ympäröivä maaseutumaisema ja luonnon eri elementit sekä eläimet ovat vahvasti läsnä asukkaiden arjessa 
-Elämäntarinallisuus: Ihminen kohdataan ainutlaatuisena yksilönä omine tarpeineen, hänen ainutlaatuista elämäntarinaansa 

kunnioittaen. 
-Innovatiivisuus: Innovatiivisuus kulkee arjessa, toiminnassa ja sen kehittämisessä, jossa asukkaat ja omaiset ovat vahvasti 

mukana. Innovatiivisuus on halua ja kykyä luoda muotoilla palveluita asiakkaiden tarpeen mukaisesti ja avoimuutta nähdä 
asioita uudella tavalla. 
 
Yksikömme arvot kertovat tavasta tehdä työtä ja kuvaavat toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa yksikössä. Toimintaamme 
ohjaa aina myös voimassa oleva lainsäädäntö sekä toimintaa koskevat ohjeet ja suositukset.  
 
Hoitotyötä ohjaavia arvoja Kartanokodissa ovat: 
 
Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen:   

Jokaisella on oma henkilökohtainen alueensa, johon kuuluu määräysvalta omasta kehostaan, ajatuksistaan ja tunteistaan. 
Jokaisella on myös oikeus elää omien vakaumuksiensa mukaan ja määrätä omista asioistaan. Itsemääräämisoikeuden toteu-
tumisen lähtökohtana on, että ikääntynyt pystyy tekemään tietoisia valintoja, joita varten hän saa päätöksenteon pohjaksi tietoa 
ja tukea. Itsemääräämisoikeutta voidaan edistää tunnistamalla, vahvistamalla ja käyttämällä ikääntyneen omia voimavaroja. 
 
Oikeudenmukaisuus:  

Oikeudenmukaisuus edellyttää ikäihmisen palvelutarpeen arviointia ja palveluiden myöntämistä. Oikeudenmukaisuudella tar-
koitetaan myös syrjinnän estämistä, epäoikeudenmukaisuuteen puuttumista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Oikeus hyvään 
hoitoon ja kohteluun ei riipu iästä, asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai muistakaan henkilön ominaisuuksista eikä hänen 
tule kokea, että häntä jonkin hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvan asian vuoksi kohdellaan tai hoidetaan epäasi-
allisesti. 

 
Yksilöllisyys:  

Yksilöllisyys tarkoittaa ihmisen näkemistä ainutlaatuisena yksilönä. Vanhuspalveluissa tehtävät päätökset tulee tehdä niin, että 
ihminen kokee itsensä arvokkaaksi ja tuntee elämänsä mielekkääksi. Yksilöllisyys on myös vapautta ja va-
linnanmahdollisuuksia sekä vastuunottoa omasta elämästä. Yksilöllisen hoidon lähtökohtana on se, että hoitaja tuntee hoidet-
tavansa, huomioi tämän elämänkerran yksilöllisenä ja ainutkertaisena. Eettisesti hyvä hoito toteutetaan yksilöllisesti, vanhuk-
sen omaa tarinaa ja toiveita kuunnellen. Jokaisella asukkaalla on omat toiveet, tottumukset, taustat ja kokemukset sekä mielipi-
teet. 
 
Turvallisuus:  
Turvallisuudella tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta ja niiden luomista. Palvelun tuottajan tulee turvata 
sosiaalinen tuki, palvelujen saatavuus ja laatu sekä luottamus palvelun tuottajan ja tarvitsijan välillä. Palveluntuottajan tulee 
huolehtia asuin- ja hoitoympäristön palo- ja muusta turvallisuudesta sekä ehkäistä tapaturmia, väkivaltaa ja kaltoinkohtelua. 
Potilasturvallisuus voi vaarantua potilaan käsittelyssä, nostojen tai hoitotoimien yhteydessä, käytettäessä vääriä hoitomenetel-
miä sekä lääkehoidon toteutuksessa. Palveluntuottajan tulee huolehtia asianmukaisesta työntekijöiden perehdyttämisestä, 
ohjeistuksista, sekä siitä, että saatavilla on oikeat ja asianmukaiset välineet hoidon toteuttamiselle. Palveluntuottajan tulee 
huolehtia myös riittävistä resursseista gerontologisen hoitotyön toteutuksessa. Muistaen aina turvallisuuden maksimointi vs 
toimintakyvyn ja elämänlaadun kustannuksella, vaatii aina arviota. 
 
Koko henkilökunta on vahvasti sitoutunut arvojen ja toimintaperiaatteiden noudattamiseen.  
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 3 RISKINHALLINTA (4.1.3) 
 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia arvioidaan monipuolisesti asi-
akkaan saaman palvelun näkökulmasta. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikea-
käyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskin-
hallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän 
omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia? 
 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

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

 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi 
tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. 
Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskin-
hallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvon-
tasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, ky-
kyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri 
ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteut-
tamiseen ja kehittämiseen. 
 

 
KARTANOKOTI 

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 
 

-Pöytyän kunnan valmiussuunnitelma  
-Asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma (ei valmis) 
-Turvallisuusselvitys 
          -Kartanokodista tehdään pelastuslaitoksen ohjeiden mukaan 2v. välein turvallisuusselvitys, joka toimitetaan  
           aluepelastuslaitokselle ja josta saadun palautteen pohjalta toimintaa kehitetään.  
- Palo- ja pelastussuunnitelma  
- Riskiarviointi  
- Perehdyttämisen ohjeet 
- Lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoidon toimintaohjeet 
- Omavalvontasuunnitelma 
- Henkilöstöturvallisuusohje 
- Koulutussuunnitelma 
- Toimintaohje asukkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvistä toimista 
- Hygieniaohje 
- Tietosuojaohje 
- Asukastietojen kirjaaminen 
- Toimintaohje ravitsemuksen toteutus ja seuranta  
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Riskien tunnistaminen 

Työyksikössä toimintaa voivat vaarantaa sisäiset ja ulkoiset, sekä ympäristöstä, erilaisista koneista ja laitteista että 
henkilöistä aiheutuvat uhkatekijät.  
Turvallisuusselvitys on laadittu pelastuslakien ohjeiden ja aikataulun mukaan. 
Työyksikössä on käytössä riskien arviointikaavake, jossa on tunnistettu riskit ja niiden vaatimat toimenpiteet ja 
suunnitelmat. 
 
KARTANOKOTI 
Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 

 

Henkilökunta ilmoittaa havaintonsa epäkohdista mahdollisimman nopeasti esimiehelle sekä tarvittaessa vastuussa  
olevalle muulle taholle kuten teknisen toimen huoltoon. Ilmoituksen voi tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. 
 
Asiakas-, lääkitys-, laite- ja hoitotyön turvallisuutta koskevat ilmoitukset tehdään haipro-ohjemaan. Poikkeamat 
kirjataan myös Lifecare-järestelmään sekä tiedotetaan asiakkaalle ja hänen omaisilleen. Lääkepoikkeamat ilmoite-
taan myös lääkehoitosuunnitelman mukaisesti tarvittaville muille hoitoon osallistuville tahoille kuten lääkärille. 
 
Henkilöstöä koskevat "läheltäpiti", vaara- ja väkivaltatilanteet uhka- ja väkivaltatilanteiden lomakkeena y-asemalta 
löytyvälle ilmoituslomakkeelle, joka palautetaan esimiehelle ja tämän kautta työsuojelupäälikölle. 
 
Riskikartoitukset tehdään yhteistyössä henkilökunnan kanssa vuosittain, turvallisuusselvitys päivitetään 2v välein. 
 
Henkilökuntaa tuetaan miettimään ja seuraamaan turvallisuusasioita jokaisessa työvuorossa. 
Jokaisen työntekijän on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista/vaaroista sekä sitoutua toimintatapoi-
hin joilla riskejä toiminnassa voidaan välttää ja ehkäistä. Hyvinvoiva ja työhönsä sitoutunut ammattihenkilöstö on avain-

asemassa riskienhallinnan ennaltaehkäisyssä kuin myös mahdollisten esiin tulevien riskien korjaamisessa. 
      
 
 
Riskien käsitteleminen 

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu 
riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vas-
tuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työnte-
kijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut hait-
tatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta. 
 

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

 

Työntekijä kirjaa Haipro-raportointijärjestelmään lääkehoitoon, tiedonkulkuun, kirjaamiseen, aseptiikkaan, 
laatupoikkeamiin, tapaturmiin ja väkivaltaan liittyvät läheltä piti- ja haittatapahtumat. Tieto kirjauksesta siirtyy 
käsittelijälle eli lähiesimiehelle. Ilmoitukset käsitelään mahdollisimman pian poikkeaman kirjauksen jäkeen, jotta 
tarvittavat toimenpiteet pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan nopealla aikataululla.  
 
Raportit haitta ja läheltäpiti-tilanteista käsitellään jokaisessa henkilöstöpalaverissa, jossa myös suunnitellaan 
tarvittavat toimenpiteet haittatapahtuman ennaltaehkäisyksi. Tarvittaessa raportin uusintakäsittely/ arviointi 
tehdään n. kuukauden sisällä seuraavan henkilöstöpalaverin yhteydessä.  
 
Asiakkaalle tapahtunut haittatapahtuma ja sen mahdolliset seuraukset käydään läpi asiakkaan kanssa ja hänen 
niin toivoessaan, myös hänen läheistensä kanssa. Kaikki vakavat haittatapahtumat käydään aina läpi 
työntekijöiden asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa. 
 
Asiakkaalle tapahtuneet haittatapahtumat kirjataan aina myös potilastietojärjestelmä Lifecareen. 
  
Henkilökuntaan kohdistuneista vaara- ja uhkatilanteista raportoidaan uhka- ja vaaratilanteiden ilmoituslomakkeella 
esimiehelle ja ne käsitellään henkilön kanssa välittömästi ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet. Koosteet ilmoi-
tuksista toimitetaan vähintään puolivuosittain työsuojelupäällikölle.  
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KARTANOKOTI 
Korjaavat toimenpiteet 

 

Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimen-
piteet, joilla pyritään estämään/pienentämään poikkeaman toistumista jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun 
muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen tai toimintaohjeiden muuttaminen turvalli-
semmiksi ja tilanteeseen sopivammiksi. 
  
Vaaratilanteita pyritään ennakoimaan ja ehkäisemään koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Koulutuksissa panoste-
taan omavalvontaan, työergonomiaan, asiakassiirtoihin ja riskien minimoimiseen. Palo- ja pelastus-, turvallisuus- 
sekä lääke- ja ensiapukoulutusta järjestetään säännöllisesti. Kartanokodin riskejä tunnistetaan riskiarvioinnin sekä 
haipro-ilmoitusten avulla, jolloin työryhmällä on mahdollisuus keskustella asioista monipuolisen näkemyksen saa-
miseksi.  
 

 
KARTANOKOTI 
Miten yksikössä reagoidaan esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin 

 

Tapahtumaraportit käydään läpi raporttitilanteissa ja henkilöstöpalavereissa, joissa sovitaan tilanteita korjaavista 
käytännöistä. Henkilöstöpalavereissa sekä sähköpostin tiedotusviesteinä käydään läpi myös toimintaan vaikuttavat uudet 

ohjeistukset, lait ja suositukset.  
 
Tarvittaessa toimintatavan muutokset tehdään välittömästi, riskiarvion ollessa suuri. Haittatapahtumien käsittelyyn 
kuuluu myös niistä keskustelu tarvittaessa asiakkaan ja omaisen kanssa.  
Ennakoivaa työskentelytapaa sitoudutaan noudattamaan päivittäisessä työssä ja henkilöstön osaamista varmiste-
taan säännöllisillä ja tarvittavilla koulutuksilla sekä kiinnittämällä huomiota perehdytykseen.   
 

 
KARTANOKOTI 
Muutoksista tiedottaminen 

 
Korjaavista toimenpiteistä tehdään suunnitelma henkilöstöpalaverissa/tarvittaessa aikaisemmin yksikön hoitajien 
toimesta. Suunnitelma kirjataan tarvittaessa asukkaan potilastietoihin, palaverimuistioon tai tarvittaessa erilliseen 
suunnitelmaan. Erilliseksi suunnitelmaksi kirjataan erittäin riskialttiit tai suuret poikkeamat, jotka ovat aiheuttavat 
merkittäviä toiminnan tai toimintaohjeiden muutoksia. Näistä suuremmista muutoksista tiedotetaan henkilökuntaa 
sekä suullisesti työyhteisössä ja viestin perille menon varmistamiseksi myös sähköpostitse.  
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
 
 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä.  
Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. 
 
 
KARTANOKOTI 
Omavalvontasuunnitelman laadintaan osallistuneet henkilöt 

 
Heidi Koskinen, Tiina Harinen, Vesa Riikonen, Birgit Hirvelä ja Katri Keihäs  
koko henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua suunnitelman päivittämiseen. 
 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

 
vastaava sairaanhoitaja Katri Keihäs p. 050-3588417 

  
Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvalli-
suuteen liittyviä muutoksia.  
 
KARTANOKOTI 
Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään omavalvontaryhmän yhteistyönä vuosittain. 
Omavalvontasuunnitelman arviointiin päivityksen yhteydessä osallistuu koko henkilökunta palavereissa. 
Omavalvontasuunnitelman päivityksestä vastaa Katri Keihäs 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omai-
set ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. 
 
KARTANOKOTI 
Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä julkisesti Kartanokodin aulan yleisellä ilmoitustaululla sekä Pöytyän kun-
nan nettisivuilla.      
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
 

4.2.1 Palvelutarpeen arviointi 

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

 

 
KARTANOKOTI 
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

 

Pöytyän ikääntyneiden keskitetystä palvelutarpeen arvioinnista vastaa avopalveluohjaaja, joka tekee tarvittaessa 
moniammatillista yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa.  
 
Asiakkaan palvelupäätös asumispalvelupaikasta tehdään palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Jokaisen asiakkaan 
kohdalla tehdään palveluista aina kirjallinen päätös. Tehostetun palveluasumisen päätökset tehdään Pöytyän 
SAP-työryhmän ( selvitä, arvioi ja palveluohjaa-työryhmä) saaman hakemuksen ja ammattilaisten tekemien palve-
lutarpeen arviointien pohjalta. Työryhmä selvittää, arvioi ja sijoittaa kaikki vanhuspalveluiden asiakkaat tarkoituk-
senmukaisimpaan hoito –ja hoivapaikkaan. 
 
Palvelusohjausta ja neuvontaa toteutetaan palveluiden alkaessa ja tilanteen niin vaatiessa. Asiakas ja hänen lä-
heisensä ovat mukana palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Palvelukeskuksessa hoitoneu-
votteluja, joihin kutsutaan mukaan asiakas, läheinen ja tarpeen mukaisesti muita asiakkaan hoitoon liittyviä tahoja. 
 
Palveluasumisen aikana palvelutarpeen arviointia ja hoitoneuvottelujen järjestämisestä vastaa asiakkaan omahoi-
taja yhteistyössä muiden palvelukeskuksen ammattikunnan edustajien kanssa. 
 
Palveluasumisen aikana arvioinnissa käytetään mittareina: 
RAI / (RaVa) 
MNA 

Tarvittaessa: MMSE, BRADEN, GDS, Frat/laaja kaatumisriskin arviointi, NPI 
 

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

 

Arvioinnin lähtökohtana on aina asiakkaan oma näkemys kokonaistilanteestaan, voimavaroistaan ja niiden vahvis-
tamisesta. Palvelutarpeen arviointi on kokonaisvaltainen ja siinä huomioidaan asiakkaan psyykkinen, fyysinen, 
sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Arvioinnissa käytetään tukena erilaisia mittareita sekä elämänlaatua 
kuvaavia menetelmiä kuten yllä mainitut mittarit ja elämänkaari- ja elämäni toiveet ja voimavarat -lomaketta.  
 
Asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa käydään hoitopalaveri, jossa käsitellään asiakkaan tilanteeseen ja palve-

lutarpeeseen liittyvät asiat. Hoitopalaveri järjestetään kuukauden sisällä asukkaan muutettua taloon. Jatkossa 

omahoitaja sopii hoitopalavereista yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa hoitosuunnitelman päivityksen yhtey-
dessä sekä tarvittaessa asiakkaan ja omaisen toiveiden mukaisesti. 
 

4.2.1 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suunni-
telmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. 
Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua asiakas/palvelusuunnitelmaa ja 
jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. 
Miten palvelusuunnitelman toteutuminen asiakkaan palvelussa/hoidossa varmistetaan, on omavalvonnan keskeisiä sovittavia 
asioita.  

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

 

Palvelun alkaessa asiakkaalle nimetään omahoitaja joka vastaa asiakkaan hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja 
yhteistyöstä läheisten kanssa. Omahoitaja kutsuu koolle hoitopalavaeriin osallistuvat henkilöt kuukauden sisällä 
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asiakkaan palvelun alusta sekä myöhemmin tarpeen mukaisesti. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan 
yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisenä kanssa, ensisijaisesti asiakasta ja hänen mielipiteitään kuunnellen. 
Uuden asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan 1kk kuluessa asiakkaan muutosta palvelukeskukseen.  
  
Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista seurataan suhteessa potilastietojärjestelmän kirjauksiin, joiden tavoit-
teena on peilata toiminnan ja hoivan toteutumista suhteessa hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Jokainen hoitaja on 
sitoutunut päivittäisessä työssään noudattamaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuja asioita. Omahoitaja 
vastaa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuudesta sekä säännöllisestä toteutumisen arvioinnista 
vähintään puolivuosittain ja asiakkaan voinnin oleellisesti muuttuessa. Laajempi arviointi hoito- ja palvelusuunni-
telman toteutumisesta kirjataan hoitotyön suunnitelma-lehden alaosaan varattuun arviointi-sarakkeeseen.  
      
 
KARTANOKOTI 
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? 

 

Uudet ja päivitetyt hoito- ja palvelusuunnitelmat käydään läpi asiakaspalaverin yhteydessä, palaverin muistion 

pohjalta palaverissa paikalla ei läsnä olevat työntekijät ovat vastuussa lukemaan hoitosuunnitelmat itsenäisesti. 
Hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetään vähintään puolivuosittain ja tarvittaessa tai asiakkaan toimintakyvyn 
muuttuessa. 
 

4.2.2 Asiakkaan kohtelu 

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

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

 
Asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen lähtökohtana on ensisijaisesti asiakkaan oma tahto, mielipide, 
mieltymykset ja toiveet. Arjen kommunikoinnin tueksi asiakkaat voivat kertoa tavoistaan, tottumuksistaan ja 
toiveistaan elämänkaari-omakkeen ja elämäni toiveet ja voimavarat lomakkeiden avulla. Asiakkas osallistuu 
päivittäin hoitoaan ja arkitoimintojaan koskevaan päätöksentekoon niin paljon kuin se hänen sairautensa ja 
toimintakykynsä huomioiden on mahdollista.  
 
Jokaisella asiakkaalla on oma, yhden hengen huone, jonka hän saa sisustaa oman mieltymyksensä mukaan 
omilla taravoillaan ja huonekaluillaan. Vierailuajat ovat vapaat ja omainen voi viipyä vierailulla vaikka yön yli. Arjen 
toiminnassa otetaan huomioon asiakkaan oma vuorokausirytmi ja yksilölliset tavat ja tottumukset, aikataulut ovat 
joustavat ja jokainen voi osallistua talon toimintaan omien mieltymystensä mukaan. Ruokailuajat ovat joustavat ja 
asiakkaan on mahdollisuus ruokailla oman aikataulunsa mukaan.  
 
Jokapäiväisessä hoidossa pyritään turvaamaan asukkaan yksityisyys ja oman tilan säilyminen. Hoitoa toteutetaan 
yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan ja suunnitelmaan kirajataan aina myös suunnitelma 
itsemääräämisoikeuden toteutumisesta.  
 
Asiakkaalle pyritään aina kertomaan myös hänen hoitoonsa ja palveluunsa liittyvät asiat hänen vointinsa ja 
terveytensä huomioivalla tavalla ja ottamana hänet mukaan päätöksentkoon tai huomioimana hänen aiemmin 
ilmaisemansa toiveet.  
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Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt 

 
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtai-
sesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Jos rajoitustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan, on niille oltava laissa 
säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden 
henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset 
kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henki-
lön ihmisarvoa kunnioittaen. Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset 
säännökset lastensuojelulaissa. 
 
Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta hoitavan lääkärin että omaisten 
ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset 
myös asiakastietoihin. 
 
 
 
KARTANOKOTI 
Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 

 

Rajoittavia toimenpiteitä ei lähtökohtaisesti tarvita. Mikäli asiakkaan oman tai muiden henkilöiden turvallisuuden 
takaamiseksi tarvitaan rajoittamista, sen tulee olla perusteltua ja siihen tulee olla lääkärin määräaikainen lupa.. 
Rajoittamistoimenpiteellä puututaan aina asukkaan perusoikeuksiin ja sen vuoksi niiden käyttö on poikkeuksellista 
ja viimesijaista toimintaa. Toimenpiteestä on aina valittava vähiten perusoikeuksiin kajoava keino ja se on lopetet-
tava välittömästi kun tarve ei ole enää välttämätön. 
 

Rajoitteita harkitaan aina vakavasti ja koko prosessi sekä mahdollinen päätös kirjataan asiakkaan asiakirjoihin. 
Rajoitteiden käytössä noudatetaan Valviran ja Kartanokodin omaa ohjeistusta. Yleisen käytännön, lainsäädännön 
ja eettisten periaatteiden mukaan henkilön rajoittaminen on oikeutettua silloin, kun hän käytöksellään selkeästi 
vaarantaa omat tai toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden tai vakavasti vahingoittaa omaisuutta eikä henkilön 
tilanteen hallitsemiseksi ole olemassa muita keinoja kuin rajoittaminen. 
 
Asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja muiden perusoikeuksien rajoittamista voidaan käyttää vain, jos asiakkaalla 
ei ole kykyä päättää omasta hoidostaan tai ymmärtää tekojensa seurauksia ja tämän johdosta hän käytöksellään 
uhkaa ja vaarantaa vakavasti omaa tai muiden terveyttä ja turvallisuutta. Jos asiakas kykenee päättämään hoi-
dostaan ja ymmärtämään tekojensa seuraukset, on hänellä oikeus tehdä omaa terveyttään riskeeraaviakin ratkai-
suja. Rajoitteiden käyttö voi olla tarpeen myös jos sillä pystytään ennaltaehkäisemään merkittävä vahinko omai-
suudelle.  
 
Henkilökunnan tulee aina toiminnassaan arvioida ja pyrkiä ennaltaehkäisemään tilanteita, joissa rajoitteiden käyt-
töä voitaisiin joutua käyttämään. Edellytyksenä rajoitteiden käytölle on aina, että muita keinoja on kokeiltu ja nii-
den käyttö on todettu riittämättömäksi tai muita henkilön/tilanteen suojaamiseksi käytettäviä keinoja ei ole käytet-
tävissä. 
 
Jos rajoittaviin toimenpiteisiin joudutaan, on niitä toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja 
turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen ja vain lyhin mahdollinen tarvittava aika. Jos rajoittaviin toimenpitei-
siin kaikista keinoista huolimatta joudutaan turvautumaan, tulee päätöksen olla hoitavan lääkärin arvioima ja laa-
tima. Asiakirjoihin tehdään kirjaukset rajoitustoimenpiteiden perusteista, käytetystä rajoittamistoimenpiteestä sekä 
sen kestosta. Rajoittamistoimenpiteen lääkärin kirjaama lupa on aina määräaikainen ja sen tarvetta tulee arvioida 
säännöllisesti, vähintään 3kk välein ja arvio kirjataan asiakkaan tietoihin.  
 
Hoitohenkilöstö vastaa päätöksen jälkeen välineiden asianmukaisesta käytöstä, käyttöohjeiden noudattamisesta, 
asiakkaan riittävästä valvonnasta sekä uusien työntekijöiden erehdyttämisestä asian suhteen.  
 

Rajoittamistoimenpiteiden linjauksista keskustellaan henkilöstöpalaverissa säännöllisesti vuosittain. Rajoittamis-
toimia toteutetaan vain lääkärin luvalla ja niiden perusteet kirjataan potilastietojärjestelmään. 
  
Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet rajoittamistoimista löytyy Kartanokodin toimintaohjeesta: Toimintaohje asuk-
kaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvistä toimista.      
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Asiakkaan asiallinen kohtelu 
 
Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuo-
rovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle 
viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämis-
vastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida 
epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 

 
KARTANOKOTI 
Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos 
epäasiallista kohtelua havaitaan?  

 

Asiakkaan epäasiallinen tai loukkaava kohtelu on kielletty. Tapahtumat käsitellään aina työyksikössä. Asiakkaan 
epäasiallista kohtelua voivat olla esim. tietoiset virheet lääkehoidossa, henkilökunnan toimesta tapahtuva 
epäasiallinen käsittely ja puhuttelu tai toisen asukkaan taholta tapahtuva väkivallan uhka sekä tiedonvälitykseen 
liittyvät seikat. Jokainen henkilöstön jäsen on velvollinen puuttumaan tilanteeseen havaitessaan epäasiallista 
kohtelua tai työtehtävien laiminlyöntiä. Havainnot epäasiallisesta kohtelusta tai työtehtävien laiminlyönnistä tulee 
viivytyksettä kertoa yksikön esimiehelle. Kaikki yllä mainitut tilanteet käsitellään aina myös perusturvajohtajan 
kanssa. Korjaustoimenpiteet määritellään ja näiden toteutuksesta vastaa yksikön esimies. 
 
Lääkepoikkeamista tehdään aina sähköinen ilmoitus Haipro-ohjelmaan ja poikkeamat käsitellään työyksikössä. 
Mikäli epäasiallinen tai loukkaava kohtelu yksilöityy tiettyyn hoitajaan käsitellään asia hänen kanssaan ja 
tarvittaessa ryhdytään työnjohdollisiin toimenpiteisiin.   
 
Kaltoinkohteluun liittyvistä asioista keskustellaan asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheisten kanssa sekä 
tiedotetaan heitä mahdollisuudesta valitusmenettelyyn. Asukkaalla tai tarvittaessa omaisella on mahdollisuus 
tehdä kaltoinkohtelusta muistutus ensisjaisesti toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kantelun viranomaiselle. 
Tarvittaessa asukasta ohjeistetaan ja autetaan saamaan apua valituksen laatimisessa (esim. sosiaaliasiamies).  
 
Jos väkivallan uhkaa aiheuttaa toinen asukas, pyritään ennaltaehkäisemään tilanteen kehittyminen sekä 
huolehditaan turvallisuusseikoista tilanteen vaatimalla tavalla. Jokainen työntekijä on vastuussa siitä, että välittää 
asiakkaan hoitoon tai vointiin liittyvän tiedon eteenpäin työyhteisössä.  
 
Henkilökunnalla on ohjeistus väkivaltatilanteissa toimimiseen. 
 
Henkilökunta on ilmoitusvelvollinen kaltoinkohtelusta sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48§ ja 49§ mukaan. Henkilö-
kunnan käytössä on kaltoinkohtelun ilmoittamiseen epäkohtailmoituslomake, joka toimitetaan yksikön omalle esi-
miehelle tiedoksi ja käsitellään yksikössä henkilöstön kanssa sekä tilanteen vaatiessa asiakkaan, omaisten ja 
perusturvan ylemmän tason henkilöstön kanssa.       
 
Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen 
kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

 

Epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne käsitellään asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheisensä 
kanssa tilanteen vaatimalla tavalla. Lievemmät haittatapahtumat käsitellään keskustellen asiakkaan tai hänen 
läheisensä kanssa, vuorossa olevien hoitajien tai asiakkaan omahoitajan toimesta. Tarvittaessa keskusteluun 

osallistuu myös talon vastaava sairaanhoitaja tai perusturvajohtaja.      
 

4.2.3 Asiakkaan osallisuus 

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

 
KARTANOKOTI 
Palautteen kerääminen 

 
Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakaspa-
lautetta kerätään? 
 

Asiakkailla ja omaisille on jatkuvasti mahdollisuus antaa palautetta toiminnasta joko kirjallisesti Kartanokodin au-
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lasta löytyvään palautelaatikkoon tai suullisesti henkilökunnalle tai yksikön vastaavalle sairaanhoitajalle.  
 
Suulliset palautteet kirjataan henkilöstöpalaverin käsittelyä varten erilliselle lomakkeelle. Asukkaiden mielipiteitä 
kuullaan kuukausittain asukaspalavereissa, joiden pohjalta toimintaa ja laatua kehitetään jatkuvasti. Uudelta asi-
akkaalta sekä lyhytaikaishoidossa olevilta sekä heidän omaiseltaan kerätään palaute, joka käsitellään tarvittaessa 
yhdessä omahoitaja kanssa ja henkilöstöpalaverissa koostetusti puolen vuoden välein.  
 
Laajempi asiakas- ja omaiskysely toteutetaan joka toinen vuosi yhtenäisesti koko kunnan vanhuspalveluissa. 
      
 

 
KARTANOKOTI 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 
Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

 
Asukaskokouksesta saatu palaute käsitellään heti asukkaiden kanssa ja sen pohjalta suunnitellaan seuraavan 
kuun ohjelmaa, tarvittavat muut palautteet viedään seuraavaan henkilöstö- tai ruokahuoltopalaveriin.  
 
Asiakaspalautteiden koosteet käsitellään henkilöstöpalavereissa, joissa palautteista saatu tieto koostetaan ja teh-
dään mahdollisia muutoksia toimintaan tai toimintaan liittyviin ohjeisiin sekä tarpeen mukaiset kehittämissuunni-
telmat.       
 

4.2.4 Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on 
kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät 
päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättö-
mällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi 
tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja 
annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.  
 

 
a) Muistutuksen vastaanottaja 

Perusturvajohtaja Eveliina Kiiski 
Turuntie 639 
21870 Riihikoski     p. 0400347783 
 

 
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Merikratos Oy 
Maija-Kaisa Sointula 
Ruissalontie 11b 
20200 Turku 
p.010-8305104 ti-to 10-13      
 

c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista 
      
 

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

Perusturvajohtaja tekee muistutukseen kirjallisen vastineen. Muistutuksesta tehty asia käsitellään henkilöstöpala-
verissa ja tarvittaessa tehdään tarvittavat toimenpiteet.       
 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 
 

      Viimeistään kuukauden sisällä muistutuksen saapumisesta. 
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
 

4.3.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 

KARTANOKOTI 
a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osalli-
suuden edistäminen 
 
Asiakkaan hoito ja palvelu suunnitellaan niin, että se tukee asiakkaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan kirjataan tavoitteet, jotka liittyvät asiakkaan päivittäiseen liikkumiseen, toimintakyvyn ylläpi-
toon ja tarvittavaan kuntoutukseen. Tavoitteena on, että hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteet ovat mahdolli-
simman pitkälle asiakkaan itsensä asettamia ja tällöin hän saa kokea ne itselleen mieleisiksi ja merkityksellisiksi. 
Päivittäisessä toiminnassa otetaan huomioon asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueet ja omien voimavarojen tu-
keminen ja vahvistaminen. Asiakkaan osallisuutta hänelle mielekkäisiin harrastuksiin ja toimiin tuetaan niissäkin 
tilanteissa, vaikka hän itse toiminnan suorittamiseen ei enää pystyisikään osallistumaan. Voimavarojen ja osalli-
suuden tukemisessa asukkaalle annetaan aikaa suoriutua itse arjen toiminnoistaan ja tehdä itsenäisiä valintoja 
sekä päättää itsenäisesti tai tuettuna omista asioistaan ja hoidostaan päivittäin.  
Kartanokodissa järjestetään viikoittain monipuolista päivätoimintaa, jotka tukevat monipuolisesti asiakkaiden toi-
mintakykyä ja hyvinvointia. Asukkailla on mahdollisuus osallistua päivittäin erilaisiin toimintatuokioihin tai tapah-
tumiin talossa sekä mahdollisuuksien mukaan talon ulkopuolella. Asiakkailla on mahdollisuus ulkoilla päivittäin 
omien toiveidensa mukaisesti. Yksikön viikko-ohjelmat suunnitellaan kuukausittain asiakkaiden toiveita kuunnellen 
ja suunnitelmat ovat esillä jokaisessa tuvassa. 
Asiakkaan sosiaalisia suhteita ja yhteyttä läheisiin tuetaan mm. mahdollisuudella soittaa ystävälle tai läheiselle, 

osallistumalla yhteisiin tapahtumiin.      

 
 

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

 

Asiakkaan toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa seurataan puolivuosittain hoitosuunnitelman päi-
vityksen yhteydessä. Tällöin arvioidaan edellisen hoitosuunnitelman toteutumista yhdessä asiakkaan ja omaisen. 
Mahdollisista muutoksista kirjataan tiedot asukkaan tietoihin. 
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KARTANOKOTI 

4.3.2 Ravitsemus 

 
Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 
 
Asiakkaiden ruoan valmistuksesta vastaa Kartanokodin yhteydessä toimiva Pöytyän kunnan valmistuskeittiö. Ruokapäivän 
sisältö on suunniteltu ruokahuollosta vastaavien henkilöiden toimesta. Ruokalistat ovat nähtävissä jokaisessa ryhmäkodissa 
sekä kunnan nettisivuilla. Asukkaat voivat omien toiveidensa mukaan ruokailla ruokasalissa, oman yksikön tuvassa tai omassa 
huoneessaan. Omatoimista ruokailua tuetaan mahdollisimman pitkälle ja henkilökunta arvioi tarpeen mukaan erikoisruokailu-
välineiden tarpeen (lusikat, liukuesteet jne) asiakkaan tarpeen mukaan. 
Asiakkaiden ruokailutottumuksista keskustellaan hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnan yhteydessä ja ne kirjataan myös 
tarvittaessa suunnitelmaan esim. erityisruokavaliot, lisäravinteet, ruoan rikastaminen. Asiakkaat maksavat itse tarvittavat täy-
dennysravintovalmisteet. 
 
Asukkailla on ympäri vuorokauden mahdollisuus saada välipalaa / ruokaa yksiköiden omista pienkeittiöistä. Jokaisen asukkaan 
ruokailu suunnitellaan yksilöllisesti erityisruokavaliot, rajoitukset ja ruoan koostumus huomioon ottaen.  
Ruokailuajat ovat joustavat ja yksilöllisesti järjestettävissä:  
aamupala alkaen alk 6.00 
lounas alkaen klo 11.00-  
päiväkahvi 14.30-15.00  
päivällinen alkaen klo 17.00 
iltapala alkaen klo 19-.oo 
myöhäisiltapalaa, yöpalaa sekä varhaisaamiaista mahdollisuus saada omien toiveiden ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.  
 
Huomioimme myös yöpaaston pituuden ja pyrimme joustavalla ruokailulla takaamaan jokaiselle asiakkaalle heidän toiveitaan 
ja elämänrytmiinsä vastaavat ruokailut ja riittävän ravitsemuksen.  
 
Riittävää ravitsemusta arvioidaan säännöllisten 3 kk tapahtuvien punnitusten ja ½v välein tehtävän ravitsemuksen MNA-
arvioinnin ja lääkärin ohjeiden mukaisesti tarv. verikokeiden avulla. Tarvittaessa arvioinnin apuna voidaan käyttää myös ruo-
kapäiväkirjaa tai nestelistaa. Ravitsemuksen arviointi tehdään aina jos asiakkaan voinnissa on oleellista epäillä ravitsemuk-
seen liittyviä ongelmatekijöitä.  
 
Henkilökunnan/asukkaiden ja keittiön yhteistyöelimenä toimii ruokahuoltoryhmä johon kuuluu Tiina Östlund ja Birgit Hirve-
lä      
 
 

4.3.3 Hygieniakäytännöt 

Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset 
hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta 
huolehtimisen lisäksi infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 

KARTANOKOTI 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygienia-
käytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 

 

Kartanokodissa noudatetaan VSSP:n hygieniaohjeita, jotka löytyvät sähköisesti Varsinais-suomen 
sairaanhoitopiirin sivuilta. Tavanomaisia varotoimia käytetään kaikkien asukkaiden hoidossa päivittäin, 
infektiotilanteesta riippumatta. Varotoimilla pyritään ennaltaehkäisemään mikrobien siirtymistä hoitajien-, 
asukkaiden kontaktien välillä. Jokaisella osastolla on valmius eristyskäytäntöihin. 
 
Infektioista pidetään kirjaa sairaalainfektioiden osalta ja tilastot käsitellään puolivuosittain henkilöstöpalaverissa, 
tarvittaesa tehdään muutoksia toimintatapoihin -ohjeisiin. Tilanteen ollessa poikkeava/nopeita toimia vaativa, 
siihen voidaan puuttua nopeallakin aikataululla.  
 
Henkilökunta koulutetaan hygieniaasioihin kerran vuodessa VSSHP hygieniahoitajan käynnin yhteydessä.  
 
Asiakkaan hygieniatarpeissa otetaan huomioon yksilöllisyys ja asiakkaan omat voimavarat päivittäishygienian 
toteuttamiseksi. Hoitajat avustavat ja tukevat päivittäishygienian hoidossa asiakasta päivittäin asiakkan tarpeet 
huomioon ottaen. 
 
Hygieniavastaavina toimii Tatjana Gontsarenko, joka tarvittaessa kouluttavat henkilökuntaa. 
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4.3.4 Terveyden- ja sairaanhoito 

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden suun terveyden-
hoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuole-
mantapauksen varalta. 
 

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

 

Asiakkaiden hammashoidosta ja kiireettömästä sairaanhoidosta vastaa Pöytyän terveyskeskus. Kiireellistä sai-
raanhoitoa tarvittavissa tilanteissa arki- ja päivystysaikaan palvelua saa Pöytyän terveyskeskuksesta, iltapäivys-
tysaikaan LAS päivystyksestä klo 22.00 saakka ja tämän jälkeen TYKS päivystyksestä. Äkillisissä kuolemanta-
pauksissa noudatetaan yksikön toimintaohjetta. 
 
Yksikössä on ohjeet yllä mainittuja tilanteita varten ja ne löytyvät yksikön yhteiseltä Y-asemalta. Ohjeiden noudat-
tamisesta vastaa vastaava sairaanhoitaja, sairaanhoitaja sekä vuorossa vastuussa oleva lähihoitaja.       
 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

 

Pitkäaikaissairauksien seurannasta, niiden hoidosta ja terveyden edistämisestä huolehditaan asiakkaan 
hoitosuunnitelmna mukaisesti. Yksikön sairaanhoitaja varmistaa että asiakkaiden sairauksien seuranta on 
henkilökohtaisen suunnitelman mukainen. Seurannassa noudatetaan aina myös lääkärin sairauden seurantaan 
antamia ohjeita. 
 
Kaikilla asiakkailla: 
Lääkelistojen tarkastus vuosikontrollin yhteydessä/tarvittaessa 
Asukkaan vuosikontrolli 1x vuodessa 
Asukkaiden terveydentilaa seurataan päivittäin hoitotyön yhteydessä.  
Seurannoista (paino, verenpaine, verensokeri) on erillinen ohje. 
Lääkelistat tarkastaa sairaanhoitaja yhdessä lääkärin kanssa. 
 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 
 

Asiakkaan kokonaishoidosta vastaa yksikön lääkäri. Päivittäisestä terveyden- ja sairauden hoidosta vastaavat vuodos-

sa olevat lähihoitajat sekä sairaanhoitajat. Kokonaisvastuu asiakkaan sairaanhoidon suunnittelusta ja toteutumi-
sesen seurannasta on sairaanhoitajilla.      
 

4.3.5 Lääkehoito 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen 
lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vä-
himmäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että 
julkisia lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon vastuuhenkilö. 
Henkilökunta suorittaa säännöllisin väliajoin LoVe- lääkehoitokoulutuksen. 
 

KARTANOKOTI 
a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

 
Kartanokodin lääkehoitosuunnitelma on laadittu STM:n turvallinen lääkehoito-oppaan mukaan. Lääkehoitosuunni-
telman toteutumista seuraa sairaanhoitaja Tatjana Gontsarenko ja vastaava sairaanhoitaja Katri Keihäs. 
Suunnitelmassa on määritelty ja sovittu lääkehoidon henkilöstön vastuut, velvollisuudet, työnjako, lupakäytännöt, 
lääkehoidon toteutus, arviointi, seuranta ja kirjaaminen.  Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuoden välein tai 
tarvittaessa tiedon oleellisesti muuttuessa. Lääkehoidon prosessin arviointi tehdään vuosittain ja mittarina käyte-
tään Haipro-ilmoituksia sekä lääkehoidon toiminnan itsearviointia suhteessa lääkehoitosuunnitelmaan.       
 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
 

Yksikön lääkäri vastaa asiakkaiden lääkehoidon kokonaisuudesta. Vastaava sairaanhoitaja vastaa yksikön lääke-
hoidon toteutumisen edellytyksistä ja toteutumisesta lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Yksikön sairaanhoitajalla 
on kokonaisvastuu asiakkaiden lääkehoidon toteutuksesta. Lähi- ja perushoitajat toteuttavat asiakkaiden lääkehoi-
toa vuorossaan koulutuksensa, lääkelupiensa ja lääkehoitosuunnitelman mukaa.  



 

17 

 
Hoitava lääkäri vastaa asiakkaan lääkehoidon kokonaisuudesta ja sairaanhoitajalla on kokonaisvastuu asiakkaan 
lääkehoidon toteutuksesta. Lähi- ja perushoitajat toteuttavat lääkehoitoa lääkehoitosuunnitelman ja saamansa 
koulutuksen ja lääkelupiensa mukaisesti.  
 
 
Vastaava sairaanhoitaja Katri Keihäs p. 050-3588417 
Sairaanhoitaja Tatjana Gontsarenko, p.040-6723024 

terv.keskuksen lääkäri Juho Ylinen 
 

4.3.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiakkaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat 
osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Myös lastensuojelun asiakas voi tarvita koulun, terveydenhuollon, psykiatrian, kuntoutuk-
sen tai varhaiskasvatuksen palveluja. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpei-
taan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 

 
KARTANOKOTI 
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelunantajien kanssa toteutetaan? 

 
Yhteistyötä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa tehdään viikoittain. Lääkäri kiertää yksikössä ker-
ran viikossa ja on tavoitettavissa tarpeen mukaan myös muina arkipäivinä.  
Päivystystilanteissa hoidosta vastaa LAS/TYKS. Potilastiedot kulkevat Pöytyän kttky:n ja Kartanokodin välillä säh-
köisesti, muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluantajien kanssa paperivälitteisesti. Asiakkaan siirtoa varten 
sairaalaan on tehty Loimaan alueen hoitolaitosten ja sairaalan kanssa yhteistyönä siirtokaavake, joka täytetään 
aina asiakkaan siirtyessä toimipaikkaan, jonne Kartanokodissa käytössä oleva potilastietojärjestelmä ei näy.  
Tarvittaessa asiakkaan asioista voidaan keskustella myös puhelimitse hoitavan tahon kanssa. 
      
 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

 
KARTANOKOTI 
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvalli-
suusvaatimuksia? 

 

Alihankintana tuotetun pesulapalvelun laatua seurataan tilauskohtaisesti ja tarvittaessa palvelun laadun poik-

keamasta tehdään reklamaatio.      
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7 ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 
 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 
Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja 
pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön 
perusteella. Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomais-
ten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvalli-
suussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakasturvallisuutta 
varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevas-
ta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön 
huolehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoin kohtelun kohtaamiseen ja eh-
käisemiseen. 

 
KARTANOKOTI 
Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asia-
kasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? 

 
PALO-PELASTUS JA TURVALLISUUS 
 
Kartanokodissa on yksikkökohtainen palo- ja pelastussuunnitelma sekä poistumisturvallisuuselvitys. Turvallisuussuunnitelma 
sisältyy palo- ja pelastussuunnitelmaan. Palo- ja pelastussuunnitelmassa on toimintaohjeet myös häiriö- ja poikkeustilanteiden 
varalle. 
 
Kartanokodissa on käytössä automaattinen palohälytysjärjestelmä, josta tulipalon sattuessa hälytys lähtee välittömästi aluehä-
lytyskeskukseen. Taloon on asennettu myös springler-sammutusjärjestelmä. Pelastustoimien varalle jokaisen asukkaan sän-
gyssä on myös palolakana.  
 
Palo- ja pelastusviranomaiset tekevät palotarkastukset vuosittain. Korjaus- ja toimenpideehdotukset huomioidaan välittömästi 
yhteistyössä teknisen toimen kanssa ja niistä annetaan tarvittaessa selvitys palo- ja pelastusviranomaisille. Palo- ja pelastus-
suunnitelma sekä toiminta hätätilanteessa käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa perehdytysohjelman mukaisesti, pereh-
dytyksestä vastaa yksikön palo- ja pelastusvastaava. Palo- ja pelastusasioita käsitellään henkilöstöpalavereissa vähintään 
kerran vuodessa, tarvittaessa useammin. Varsinais-Suomen pelastuslaitos ohjeistaa ja hyväksyy yksikön palo- ja pelastus-

suunnitelman sekä poistumisturvallisuusselvityksen sekä suorittaa lakisääteiset palotarkastukset. Turvallisuusselvitys ja 
palo- ja pelastussuunnitelma toimitetaan aluepelastuslaitokselle säännöllisesti sovittujen ajankohtien mukaan. 
Yksikön alkusammutus ja pelastuskoulutus hankitaan yhteistyössä pelastustoimen kanssa. 
 
Pelastuslakanoiden oikealla paikalla olo tarkastetaan puhtaaksipetauksen yhteydessä. 
 
Paloilmoittimien koesoitoista ja käyttökunnon tarkastuksesta vastaa Pöytyän kunnan tekninen toimi,  
paloilmoitinkeskuksen hoitaja Jari Joukas kerran kuukaudessa. 
 
KULUNVALVONTA JA HOITAJAKUTSU 
 
Henkilökunta kuittaa avaimet omalla nimellään ja kulkuoikeudet on määritelty henkilö- ja työnkuvan kohtaisesti. 
 
Kartanokodissa asukkaiden liikkumista ja aktiviteettia pystytään seuraamaan vuorokauden ympäri Vivago-
käyttöjärjestelmän avulla. Ohjelmaan voidaan ohjelmoida myös asiakkaan aktiviteetin seuranta ja eri hälytystasot 
sen mukaan sekä asiakkaan kulkuoikeudet (mistä ovista kulkeminen hälyttää ja mihin kellonaikaan) talon sisällä 
yksityiskohtaisesti. Vivago/ turvarannekkeet testataan vähintään kerran viikossa suihkukäyntien yhteydessä, 
jolloin varmistetaan niiden toimivuus ja oikea käyttäjä.  
 
Ulko-ovet ovat lukossa iltaisin ja öisin. Kartanokodissa on ovipuhelin, jonka jälkeen taloon pääsee ilta-aikaan 
hoitajan seurannan mukaan. Jos ulko-ovien lukitus on rikki, eikä ovia saada lukituksi yöaikaan, varmistetaan 
riittävä henkilöstömäärä jokaiseen tupaan (min 1 hoitaja/tupa), jotta voidaan varmistaa asiakasturvallisuus 
yksikössä. Jos hoitajakutsujärjestelmä ei toimi, varmistetaan yksikössä riittävä henkilöstömäärä 
asiakasturvallisuuden varmistamiseksi sille ajalle, kun hälytysjärjestelmä on poissa käytöstä (min.2 hoitajaa/tupa, 
jos kaikki asiakaspaikat ovat käytössä). 
 
Yksikköön on nimetty palo- ja pelastusvastaavaksi Vesa Riikonen, turvallisuusvastaavaksi Heidi Koskinen 
 
Asiakasturvallisuutta varmistaa osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitus maistraatille edunvalvonnan 
tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain (25§) mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, 
joka on ilmeisen kyvytön huolehtimaan itsestään.  
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Asiakasturvallisuuden parantamiseksi turvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet ja ajankohtaisasiat käydään läpi vä-
hintään kerran vuodessa henkilöstöpalaverissa ja tarvittaessa useammin.  
 
Yleisvaaralliseksi luokitelluissa epidemia/pandemiatilanteissa noudatetaan viranomaisten, sairaanhoitopiirin sekä 
kuntayhtymän lääkärien antamia ohjeistuksia.        

4.4.1 Henkilöstö 

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

 
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö, kuten esimerkiksi yksityisessä päivähoidos-
sa varhaiskasvatuslaki ja päivähoitolaki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
annettu laki, joka tuli voimaan 1.3.2016. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimin-
taympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatilli-
nen osaaminen.  
 
Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli 
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä 
pidettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja 
henkilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittä-
vyys varmistetaan. 

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

 

Kartanokodissa työskentelee toimissa 

2 sairaanhoitajaa ja 18 lähi- tai perushoitajaa, varahenkilöinä 2 lähihoitajaa.  

Vastaavan sairaanhoitajan työstä 50% on hallinnollista työtä. 1 lähihoitajan työstä 50% on asukashuoneiden sii-
voustyötä. 
 
Henkilöstöä työskentelee työvuoroissa aamuisin 5-6, iltaisin 5-6 ja öisin 2.  
Työvuoron vastuuhenkilönä toimii sairaanhoitaja tai kokenut lähihoitaja.       
 

 
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

 

Hoitohenkilökunnan poissaolot sijaistetaan tilannekohtaisesti toiminnan turvallisuus, asiakasmäärä ja hoitoisuus 
sekä hoitotyön laadun varmistaminen huomioon ottaen. Sijaisten käytön periaatteissa sovelletaan äkillisten pois-
saolojen osalta varahenkilöstön käyttöä. Ulkopuolisten sijaisten käytössä käytetään tapauskohtaista harkintaa ja 
tarvearviota asiakasmäärän ja hoitoisuuteen perustuen. Lyhytaikaisiin poissaoloihin voidaan käyttää kunnan 
oman varahenkilöstön työntekijöitä ja tarvittaessa Sarastian kautta hankittua työntekijää. 
 

 
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

 

Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan avointen vakanssien ja pitkäaikaisten sijaisuuksien rekrytoinneilla. 
Käytössä sijaisten rekrytoimiseen ja hankintaan on kuntarekry-palvelu. Palvelussa on jatkuva haku sijaisten rekry-
toimiseksi. Pöytyän kunnassa toimii myös kiertävien varahenkilöiden tiimi, josta voidaan tarpeen mukaan tehdä 
sijaisvarauksia poissaolojen tilalle. 
Äkillisiin sijaistarpeisiin käytössä on Sarastia rekrytointipalvelut.   
Vakituisena Kartanokodissa on 2 lähihoitajan tointa, joiden työntekijät toimivat varahenkilönä sijaistaen vakituisen 
henkilökunnan lomia ja muita pidempiä poissaoloja.  
      
 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

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

Henkilökunnan rekrytointiin käytetään kuntarekrypalvelua. Rekrytointitilanteessa haetaan lähtökohtaisesti pätevää 
ja laillistettua ammattihenkilöä. Jokainen hakija haastatellaan henkilökohtaisesti ja hänen soveltuvuutensa työhön 
tarkastetaan sekä todistusten, ammattirekisteritietojen että haastattelussa esiin tulleiden asioiden perusteella. 
Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on toimittanut työterveyshuollon todistuksen soveltuvuudes-
taan työtehtävään. 
Lyhytaikaiset sijaiset (alle 3kk työsuhteeseen) hankitaan Sarastia kautta sopimuksen mukaan.       
 

 
      
 

 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

 
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä oma-
valvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen 
ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työ-
hön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työnteki-
jöiden velvollisuudesta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöiden täyden-
nyskouluttautuminen. 
 
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkoh-
dasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on 
laadittava toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen 
henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 
 
Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen 
tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskinhallinnan prosessissa 
epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omavalvon-
nan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan 
tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 

 
KARTANOKOTI 
a)     Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan 
toteuttamiseen.  

 

Jokainen työntekijä perehdytetään työhönsä erillisen perehdytysohjelman mukaisesti. Lähiesimies vastaa uuden 
työntekijän perehdytyksen suunnittelusta ja toteutumisen seurannasta. Lisäksi jokaiselle vakituiseen työsuhtee-
seen valitulle järjestetään koko kunnan yhteinen perehdytystilaisuus. Esimies käy perehdytyksen jälkeen keskus-

telun työntekijän kanssa perehdytyksen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.      
 
b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on 

järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yk-
sikön omavalvonnassa (katso riskinhallinta). 

 
Jokainen työntekijä voi tehdä ilmoituksen asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista esimiehelleen tai toimialueen johtajalle, 
perusturvajohtajalle. Ilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti epäkohtailoituksella.  
Yksikön esimies vie ilmoituksen toimialan johtajalle, joka arvioi mihin toimenpiteisiin tarvittaessa ryhdytään. Mahdollisista ilmoi-
tuksesta seuranneisiin toiminnan muutoksia seurataan ja arvioidaan tilanteessa sovitulla ajanjaksolla. 
 

 
c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamistarpeiden muutokset edellyttävät henkilöstön jatkuvaa kouluttautumist aja 
ammattitaidon ylläpitämistä sekä kehittämistä. Toiminta edellyttää myös kriittistä työotetta sekä perustellun, näyt-
töön perustuvan tutkimustiedon hyödyntämistä toimintakäytäntöjen kehittämisessä. Yksikössä laaditaan täyden-
nyskoulutussuunnitelma työntekijöiden ammattitaidon kehittämistarpeiden ja asiakastyön tarpeiden perusteella.  
Henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen yksikön koulutussuunnitelman mukaisesti. 
Ulkopuolisten koulutusten lisäksi toimiyksikössä pidetään myös sisäisiä koulutuksia ja hyödynnetään henkilökun-
nan erityisosaamista. Lääkehoidon osaaminen varmistetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaa Love-
lääkeosaamistestien avulla. Esimies seuraa henkilökunnan täydennyskoulutusvelvoitteen täyttymistä vuositasol-
la.      
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4.4.2 Toimitilat 

 
Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Suunnitelmassa 
kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai 
miten varmistetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten asukkaiden omaisten 
vierailut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.  
 

 
KARTANOKOTI 
Tilojen käytön periaatteet 

 
Kartanokoti sijaitsee Yläneen taajama-alueella. Rakennuksessa työskentelevät tehosteun palveluasumisen 
toiminnan lisäksi, päivätoiminnan ryhmä osa-viikkoisesti, teknisen toimen keskuskeittiöhenkilökunta sekä Yläneen 
alueen kotihoidon tiimi. 
 
Kartanooti rakentuu kolmesta erillisestä ryhmäkodista: Tertuntupa (11 asukashuonetta), Onninpirtti (9 
asukashuonetta), Sylvinkammari (10 asukaspaikkaa), 1 huone hätäsijoituspaikka sekä yhteisestä ruokasalista. 
Kartanokodin asukashuoneet ovat yhden hengen huoneita 20 m3 + oma wc- suihkutila 4,5m3. Huoneissa voi 
tarvittaessa asua myös pariskunta tms. asiakkaiden omasta toiveesta. Hätäsijoitushuoneessa ei ole omaa wc-
tilaa. 
 
Asukashuoneen kalustukseen kuuluu (säädettävä) sänky, vuodevaatteet ja verhot. Muut kalusteet asukkaat 
tuovat itse, sisustuksesta asukas saa päättää omien mieltymystensä mukaan. Asukkaiden yksityisyyden suoja 
toteutuu, koska henkilökohtaiset päivittäistoimet tehdään asukkaiden omissa huoneissa. Asukkaiden huoneita ei 
käytetä muuhun tarkoitukseen asukkaan ollessa poissa.  
 
Jokaisessa ryhmäkodissa ( 3 )  on toimiva tupakeittiö 55,5m3, joka on asukkaiden käytettävissä 24/7. Tilava sau-
naosasto, jossa sauna, iso suihkuhuone kahdella suihkulla, inva -wc ja iso pukuhuone. Hygieniatiloja mahtuu 
käyttämään erilaisin apuvälinein ja saunan käyttö on mahdollista jokaisena päivänä kellon ajasta riippumatta. 
Harrastetilana toimii erillinen toimitila. Kuntoilu- ja toimintatiloissa on mahdollisuus fyysisen ja sosiaalisen kuntou-
tumisen harjoittamiseen.      
 
 
KARTANOKOTI 
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

 
Siistijä siivoaa yhteiset tilat arkipäivisin ja hoitaa saunan perussiivouksen kerran viikossa. Asukashuoneiden 
lattioiden koneellinen pesu tehdään 4 vk välein. yksikön nimetty hoitaja huolehtiit asukashuoneiden siisteydestä ja 
perussiivouksesta viikottain.  
 
Hoitajat lajittelevat asukkaiden henkilökohtaiset pyykit, jotka pestään pääsääntöisesti yöaikaan talossa. 
Liinavaatteet ja pyyhkeet lähetetään pesuun pesulaan. Siistijä huolehtii omien ja hoitajien käytössä olevien 
siivousvälineiden pyykkihuollosta. 
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4.4.3 Teknologiset ratkaisut 

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

Käytössä olevat vivago-rannekkeet hälyttävät akun loppumisesta sekä toimintaongelmista automaattisesti. Kut-
surannekkeiden toimivuus tarkastetaan viikoittain sauna-/pesukäyntien yhteydessä.      
 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 
 

Teknologisten ratkaisujen vastaava Taija Palomäki, 040-6723151     (varalla Katri Keihäs) 

4.4.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

 
Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotar-
vikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Ter-
veydenhuollon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdis-
telmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosoin-
tiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai korvaamiseen. Hoi-
toon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemit-
tarit, kuulolaitteet, haavasidokset ym. vastaavat. Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja 
tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista. 
 
Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–26 §). Organisaation on nimettävä 
vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä noudatetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen 
nojalla annettuja säädöksiä.  
 

 
KARTANOKOTI 
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauk-
sen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

 

Asiakkaiden henkilökohtaiset apuvälineet lainataan Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän apuvälinelainaa-
mosta, joka vastaa myös laitteiden huollosta käyttäjän edustajan ilmoitusten perusteella. Henkilökohtaiset apuvä-
lineet ovat käytössä niin kauan kuin asiakas niitä tarvitsee. Omahoitaja huolehtii apuvälineiden siisteydestä ja 
jokainen vuorossa työskentelevä työtekijä niiden käyttöturvallisuuden arvioinnista ja tarvittavasta huoltoilmoituk-
sesta. 
 
Sähkökäyttöisten sänkyjen, henkilönostimien ja terveydenhuollon laitteiden huolto taahtuu laitetoimittajan ohjeiden 
mukaan sekä tarvittaessa. Omat apuvälineet huolletaan teknisen toimen palveluina sekä säännöllisesti apuväli-
neiden huoltoon erikoistuneen huollon kautta, laitetoimittajan ohjeen mukaan.  
 
Terveydenhuollon laitteista ylläpidetään laiterekisteriä. Jokaisella laitteella on omat seurantakorttinsa kalibroin-
neista ja tehdyistä huolloista. Laitekorttien tarkoituksena on helpotta laitteiden huoltamista ja lisätä potilasturvalli-
suutta. Kortit säilytetään erillisessä kansiossa toimintayksiön toimistossa.      
 
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset? 

Kartanokodissa on perehdytty Lakiin terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (L629/2010) ja Valviran määräyk-
seen (määräys 4 2010), joka ohjeistaa terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ammattimaista käyttäjää muun 
muassa vaaratilanneilmoituksen tekemisessä. 
Apuvälineisiin ja laitteisiin liittyvien vaaratilanteiden raportoinnista on toimintaohje henkilöstölle.      
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot: 
Terveydenhuollon mittarit lähihoitajat Sari Reko ja Noora Auramaa p.040-6723151 
Apuvälineistä vastavat  lähihoitajat Jaana Aalto, Tiina Harinen  p. 040-6723151 
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8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY (4.5) 
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä 
edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Rekisterinpitäjän on 
rekisteriselosteessa määriteltävä, mitä asiakasta koskevia tietoja paleluntuottaja rekisteriin tallentaa, mihin niitä käytetään ja 
minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet. Samaan henkilörekisteriin luetaan kuulu-
viksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittä-
vät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salas-
sapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuol-
lon potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön 
kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan 
eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.  
 
Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 
19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan 
omavalvontaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestelmässä olen-
naisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi aiheuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuu-
delle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään 
velvollisuudesta laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen. 
 
Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), 
tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimal-
la rekisteriselostetta hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden informointi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja 
korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 
 
Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluista, on tietojenkäsittelyä 
suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asiakastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. 
Tietojen käsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot kirjataan 
erillisiin asiakirjoihin. 

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

 

Kirjaaminen suoritetaan kirjaamisohjeiden mukaisesti päivittäin sähköisesti Lifecare- potilastietojärjestelmään. 
Jokaisella työntekijällä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, joiden saaminen edellyttää tietosuojakoulutuksen 
suorittamista. Salassapidosta ja tietosuojasta on omat ohjeet ja jokainen työntekijä ja opiskelija allekirjoittaa sopi-
mukset kummastakin työsuhteen alussa. 

Asiakkaan suostumus tietojen katseluun alueellisesti ja toimialueittain varmistetaan aina Lifecaresta ja asiakkaalta uuden asi-
akkaan muuttaessa taloon.  
Yksikkö käsittelee asiakirjoja siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
käsittelystä (159/2007) sekä muussa sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään.       
 

 
b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyk-
sestä ja täydennyskoulutuksesta? 

 

Kartanokodissa on kirjaamisvalmennuskoulutuksen käynyt lähihoitaja Taija Palomäki, joka kouluttaa henkilökun-
taa kirjaamiseen ja siihen liittyviin asioihin.       
 
 

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

 

Rekisteriseloste on nähtävillä Kartanokodin yleisellä ilmoitustaululla      
 

 
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Pirkko Multanen 
p. 040-672 2930      
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9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet päivitetään kunnan strategian ja yksikön toiminnan mukaisesti 2021 aikana ja ne implementoidaan 
käytännön asiakastyöhön näkyväksi arjen toiminnaksi. Toiminnassa hyödynnetään entistä vahvemmin näyttöön perustuvaa, 
asiakaslähtöisiä toimintatapoja ja -malleja. 
 
Asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan kehittämällä päivä- ja harrastustoimintaa asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Asiakaspala-
verit pidetään säännöllisesti ja toimintaa kehitetään sen perusteella.  

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA (5) 
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 
Paikka ja päiväys 

Pöytyä  2.8.2021 

 

Allekirjoitus 
 
 
Katri Keihäs, vastaava sairaanhoitaja 

 
 
Eveliina Kiiski, perusturvajohtaja 
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11 LÄHTEET 
 
LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA 
LAATUSUOSITUKSIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elä-
mä, 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: 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1 

 

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 

https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-

5606b41536a7 

 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1 

 

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

https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf 

 

 

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. 
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf 

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: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-

tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus 

 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html  
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: 
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/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) 
 
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta 

http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-
4dd6a85a789b 
 
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 

http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-
960a9dc2f005 
 

 
  

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-8b71-960a9dc2f005

