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 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

 

Palveluntuottaja 

Nimi: Pöytyän kunta sosiaalipalvelut   Y-tunnus 1929519-5  

Kunta: Pöytyä 

Sote-alueen nimi: Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha    

Toimintayksikkö: Taitokoti   

Osoite: Koskitie 6 21870 Riihikoski     

Sijaintikunta yhteystietoineen:  Pöytyän kunta   Turuntie 639  21870 Riihikoski  

Asiakasryhmä: Autettu asuminen kehitysvammaisille, 18 asiakaspaikkaa  

Esimies yhteystietoineen: Palveluvastaava Tuula Jussilainen   

puhelin: 050 5440291 sähköposti:  tuula.jussilainen@poytya.fi 

Ostopalvelujen tuottajat:  Vistan pesula Paimio, Pöytyän apteekki  

    

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

 
Apteekkipalvelut  Riihikosken apteekki, Anja-annosjakelu 
Pyykkihuolto   Vistan pesula 
Työterveyspalvelut   Terveystalo (Pöytyä) 
Hoitotarvikkeet  VSSHP logistiikka, Essity Finland AB 
Potilaskutsujärjestelmä   Loihde 
 

 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettu- 

jen palvelujen laadusta. Yksikössä asiakkaat, palveluvastaava ja henkilökunta arvioivat 

säännöllisesti palveluiden laatua ja yhteistyön sujumista palvelusta saatujen kokemus-

tensa perusteella. Apteekkipalveluiden laadunvalvontaa toteutetaan yksikön lääkehoito-

suunnitelman mukaan.  

 

 

 

mailto:tuula.jussilainen@poytya.fi
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 

Toiminta-ajatus 

 

Taitokoti tarjoaa ympärivuorokautista asumista kodinomaisissa olosuhteissa, ensisijaises-

ti pöytyäläisille kehitysvammaisille henkilöille. 

Otamme huomioon asukkaan yksilölliset toiveet ja tavat, kannustaen häntä elämään 

omannäköistään elämää, hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. 

Itsemääräämisoikeuteen liittyen muistamme, että positiiviset riskit kuuluvat elämään, 

emme ”ylisuojele”. Kaikessa toiminnassamme otamme kuitenkin huomioon asiakkaan 

turvallisuuden. 

Työskentelemme kuntouttavaa työotetta noudattaen.  

Tuemme asukkaita uusien ja vanhojen ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.  

 

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Työssämme Taitokodissa noudatamme työtämme ohjaavia lakeja ja säädöksiä. 

Toimintamme keskeisiä arvoja ja toimintaperiaatteita ovat: normaalius, osallisuus, vuo-

rovaikutus, aikuisuus ja itsemääräämisoikeus. 

Vuorovaikutusta ja toimintakykyä tukien ja motivoiden pyrimme parantamaan asukkaan 

selviytymistä ja elämään oman näköistään aikuisen ihmisen elämää vapauksineen ja vas-

tuineen.  

Kannustamme asukkaita osallistumaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan (käymään 

mm. kirjastossa, äänestämässä , kansalaisopiston jumpassa ym.). 

Henkilökunnan osalta korostamme ammattitaidon ylläpitämistä, vastuuta omista toimis-

taan ja ammatillisuutta.  

 

3. RISKIENHALLINTA 

 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Taitokodin henkilökunta tiedostaa ja tunnistaa riskien olemassaolon, riskienhallinnan 

toimenpidesuunnitelma on laadittu riskien tunnistamiseksi ja niiden ennaltaehkäise-

miseksi. Ryhmäpalavereissa ja päivittäisraportoinnilla käymme keskusteluja ja huomioita 

erilaisista riskeistä. Tiedostamme että riskit eivät katoa niitä sivuuttamalla tai huomioi-
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matta jättämisellä. Riskienhallinta auttaa ja tukee toimintaa ja arjen eri tehtävissä on-

nistumista. 

Vaaratilanteita ennakoidaan koko henkilökunnan toimesta ja  pyritään ehkäisemään kou-

lutuksen ja tiedotuksen avulla. Koulutuksissa panostetaan omavalvontaan, työergonomi-

aan, ja riskien minimoimiseen. Palo- ja pelastus-, turvallisuus- sekä lääke- ja ensiapu-

koulutusta järjestetään säännöllisesti. 

 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Järjestelminä käytössä on mm. Haipro (laatupoikkeamien ilmoitus ja käsittely) johon 

kirjataan asiakkaaseen kohdistuneet vaara- ja läheltäpiti tapahtumat, Manager (teknis-

ten asioiden hoitamiseksi), Huoli-ilmoitus (asiakkaan kaltoinkohtelusta). 

Taitokodin henkilökunta tunnistaa ja arvioi riskejä mm. Haiproja käsiteltäessä, omaval-

vontaa päivitettäessä, turvakävelyiden yhteydessä, poistumisharjoituksissa, riskienarvi-

ointi kaavakkeita täyttäessään sekä jokapäiväisissä arjen tehtävissä. Näiden havaintojen 

pohjalta tehdään toimenpidesuunnitelma havaittujen epäkohtien korjaamiseksi tai ryh-

dytään välittömiin toimenpiteisiin.  Keskustelua vaaratilanteista käydään lähes päivit-

täin, esim. mikäli piha on jäinen tai valaisin on jostain rikki, vian tai puutteen havainnut 

hoitaja tekee välittömästi siitä ilmoituksen Manageriin tai saattaa asian esihenkilön tie-

toon.  Henkilökuntaa uhkaavista tilanteista tilanteessa ollut hoitaja tekee uhka- ja väki-

valta ilmoituksen y-asemalla olevalle kaavakkeelle ja toimittaa sen esihenkilölle joka 

edelleen toimittaa ilmoituksen perusturvajohtajalle sekä työsuojeluvaltuutetulle asian 

käsittelyä ja toimenpiteisiin ryhtymistä varten.  

Palo- ja pelastussuunnitelma, poistumissuunnitelma pidetään ajantasaisina palveluvas-

taavan ja turvallisuusvastaajien kanssa. Kunnan valmiussuunnitelma ja perusturvan poti-

las- ja asiakasturvallisuussuunnitelma on päivitetty ja kaikkien luettavissa y-asemalla.  

 

Riskienhallinnan työnjako 

Taitokodin henkilöstö on perehdytetty yksikön riskienhallinta järjestelmiin ja menettely-

tapoihin. Toimintaohjeet ovat jokaisen saatavilla Pöytyän kunnan verkkosivuilla (Y-

yhteiset/vanhushuolto/Taitokoti ja Siksakki). Taitokodin hoitajilla on omat vastuualu-

eensa, joiden toimivuudesta hän vastaa ja raportoi yhteisissä palavereissa. Vastuualuei-

na mm. paloturvallisuus, laitteet, lääkehuolto ja hygienia. Lääkehoitosuunnitelmasta 

vastaa Riihikoti-Palvelukeskuksen sairaanhoitaja. 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista: 

 

-  Riskienhallinnan toimenpidesuunnitelma 
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-  Haipro (laatupoikkeamien ilmoitus ja käsittely) 

-  Pöytyän kunnan valmiussuunnitelma 

-  Pelastussuunnitelma 

-  Pöytyän kunnan tietoturvapolitiikka 

- Perusturvan potilas- ja asiakasturvallisuus suunnitelma 

 

-  Riskien arviointi työpaikalla-kirja 

-  Poistumisharjoitussuunnitelma 

-  Henkilöstöturvallisuus 

-  Tietoturvaohje  

-  Lääkehoitosuunnitelma 

 

- Omavalvontasuunnitelma 

- Työsuojelun toimintaohje                                     

- Huoli-ilmoitus lomake asiakkaaseen kohdistuvasta kaltoinkohtelusta 

- Turvallisuusselvitys (aluepelastuslaitos) 

- Perehdytys ohjeet  

 

- Toimintaohje asukkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvistä toimista 

- Hygieniaohje 

- Tietosuojaohje 

- Kirjaamisohje asiakastietoihin 

- Ajantasainen palvelusuunnitelma 

- Pöytyän kunnan sosiaalipalveluiden asiakassuunnitelma 

 

Riskien tunnistaminen 

Riskien tunnistaminen Taitokodissa  aloitetaan riskienarvioinnilla yhteisesti ryhmäpala-

verissa. Tämän avulla saadaan kokonaiskuva tilanteesta ja löydetään niitä riskialueita, 

joiden ratkaisemiseksi tarvitaan toimenpidesuunnitelma vastuuhenkilöineen. Turvalli-

suusvastaava järjestää turvakävelyn hoitajille vähintään 2 kertaa vuodessa mahdollisten 

vaara- ja haittatapahtumien tunnistamiseksi. Turvakävely palauttaa mieliin mm. sam-

muttimien ja ilmastointi katkaisimien paikat ja mahdollisen vaaratilanteen tullessa jo-

kainen osaa toimia pelastussuunnitelman mukaisesti.  

Haipro -raportointijärjestelmään kirjataan asiakkaan lääkehoitoon, tiedonkulkuun, kir-

jaamiseen, aseptiikkaan, tapaturmiin ja väkivaltaan liittyvät läheltä-piti ja haittatapah-

tumat (laadunpoikkeamat). 

Manager- järjestelmään ilmoitetaan esim. hiekoituksen tarve, valojen vilkkuminen ym. 

tekniseen toimeen liittyvä. 

Huoli-ilmoitus käytössä asiakkaaseen kohdistuvasta kaltoin kohtelusta. 
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Henkilöstöä koskevat "läheltä piti", vaara- ja väkivaltatilanteet uhka- ja väkivaltatilan-

teiden lomakkeena y-asemalta löytyvälle ilmoituslomakkeelle, joka palautetaan esihen-

kilölle ja tämän kautta työsuojelupäällikölle.  

 

Taitokodissa pyrimme pitämään yllä avointa ilmapiiriä, jotta sekä asiakkaat että omaiset 

uskaltaisivat tuoda asioita esiin. Tyytyväisyyskyselyt järjestetään asiakkaille ja omaisille. 

Pöytyän kunnan sivuilta löytyy myös huoli-ilmoitus, jonka kautta voi ongelmia ilmoittaa 

ylemmälle taholle, tai ottamalla suoraan yhteyttä sosiaalijohtajaan tai perusturvajohta-

jaan. 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ovat esillä Taitokodin ilmoitustaululla 

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Arjen toimintojen yhteydessä esiin tulevat mahdolliset riskit ilmoittaa sen havainnut hoi-

taja esihenkilölle mahdollisimman nopeasti. Asiakasturvallisuusriskejä arvioidaan jatku-

vasti. Asioista keskustellaan henkilöstöpalaverissa ja tarvittaessa päivittäisissä rapor-

toinneissa 

Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle 

määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Täl-

laisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta 

menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä teh-

dään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. 

Vaaratapahtumien raportointi ilmoitukset tallennetaan Haipro –järjestelmään. Ilmoitet-

tavia asioita ovat kaikki hoitoon liittyvät vaaratapahtumat, jotka aiheuttivat tai jotka 

olisivat voineet aiheuttaa haittaa asiakkaalle.  

Tieto Haipro kirjauksesta siirtyy käsittelijälle eli esihenkilölle. Käsittelijä voi siirtää yksi-

kön toimintaa laajempaa kokonaisuutta koskevat ilmoitukset käsiteltäväksi ylemmälle 

tasolle.  

Raportit kirjauksista käsitellään ryhmäpalaverissa ja raportin uusintakäsittely/ vaikutta-

vuuden arviointi on 1kk kuluttua. Dokumentointi tehdään ryhmäpalaverin muistioon ja 

LifeCare järjestelmään. 

Tapahtumaraportit käydään läpi raporttitilanteissa ja ryhmäpalavereissa, joissa sovitaan 

tilanteita korjaavista käytännöistä. Ryhmäpalavereissa sekä sähköpostin tiedotusviestei-

nä käydään läpi myös toimintaan vaikuttavat uudet ohjeistukset, lait ja suositukset.  

 

Tarvittaessa toimintatavan muutokset tehdään välittömästi, riskiarvion ollessa suuri. 

Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu asiakkaan ja omaisen kans-

sa. Keskusteluun osallistuu tapahtumassa ollut hoitaja ja palveluvastaava. 
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Taitokodin henkilökunta sitoutuu noudattamaan ennakoivaa työskentelytapaa päivittäi-

sessä työssä ja henkilöstön osaamista varmistetaan säännöllisillä ja tarvittavilla koulu-

tuksilla sekä kiinnittämällä huomiota perehdytykseen.   

 

Korjaavat toimenpiteet 

Koulutuksissa panostamme omavalvontaan, työergonomiaan, ja riskien minimoimiseen. 

Palo- ja pelastus-, turvallisuus- sekä lääke- ja ensiapukoulutusta järjestetään säännölli-

sesti. Osaamiseen sisältyy potilasturvallisuusosaaminen, jolla tarkoitetaan tietoisuutta 

potilasturvallisuuden riskeistä sekä niiden hallintaan liittyvistä turvallisuutta edistävistä 

käytännöistä. Koulutus ylläpitää henkilöstön tietoisuutta potilasturvallisuuden kehityk-

sestä ja tunnistetuista riskialueista.  Riskejä tunnistamme riskiarvioinnin sekä haipro-

ilmoitusten avulla, jolloin henkilöstöllä on mahdollisuus keskustella asioista monipuoli-

sen näkemyksen saamiseksi. Omahoitaja kirjaa muuttuneet ohjeistukset asiakkaan palve-

lusuunnitelmaan. 

 

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Korjaavista toimenpiteistä palveluvastaava ja ryhmävastaava tekevät suunnitelman ryh-

mäpalaverissa käydyn keskustelun perusteella. Suunnitelma kirjataan joko palaverimuis-

tioon tai erilliseen suunnitelmaan. Omahoitaja vastaa palvelusuunnitelman päivitykses-

tä. Mikäli muutokset toimintaan pitää tehdä välittömästi, hoitajat tiedottavat niistä päi-

vittäisraportoinnilla ja  asia saatetaan tiedoksi asianosaisille. Palveluvastaava tiedottaa 

muutokset yhteistyötahoille. Seuraavassa ryhmäpalaverissa asia käydään uudelleen läpi 

ja arvioidaan ovatko tehdyt toimenpiteet vaikuttaneet asiaan korjaavasti vai tarvitaanko 

lisätoimenpiteitä. 

 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

 

Omavalvonnan suunnittelussa on ollut välillisesti mukana koko henkilökunta. Suunnitel-

maan on kerätty jo käytössä olleita tietoja ja käytänteitä sekä hoitajien/ohjaajien luo-

mia toimintatapoja. Suunnitelma on osana yksikön perehdyttämissuunnitelmaa. 

Omavalvonnasta vastaavat nimetyt hoitajat ottavat vastaan mielipiteitä ja ehdotuksia 

omavalvonnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

 

Palveluvastaava Tuula Jussilainen p. 050 5440291  tuula.jussilainen@poytya.fi  
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Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 

asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä Taito-

kodin ilmoitustaululla sekä Pöytyän kunnan sivuilla. 

  

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisen-

sa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma 

näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä 

huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä 

osallisuuden vahvistaminen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Palvelutarpeen arviointi 

kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja 

kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikke-

nemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epäva-

kaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 

Palvelupäätöksen tekee sosiaalityön johtaja. Asukkaalle tehdään palvelu- ja hoitosuunni-

telma kuukauden kuluessa palvelun alkamisesta, käytössä on  toimintakyvyn mittari Toi-

mi. Tarvittaessa  tehdään Frat /laaja kaatumisriskin arviointi. 

 

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kootaan asiakasta koskevat asiat, omahoitaja 

vastaa suunnitelman teosta. Suunnitelman lähtökohtana on asiakkaan henkilökohtaiset 

voimavarat, hoidon tarve sekä asiakkaan, omaisten ja hoitajien yhdessä asettamat ta-

voitteet. Palvelu- ja hoitosuunnitelma on potilasturvallisuuden kannalta keskeinen asia-

kirja, jonka avulla turvataan asiakkaan osallistuminen omaan hoitoonsa ja sen riskien 

ymmärtäminen sekä asiakkaan omahoidon onnistuminen.  

Palvelusuunnitelman laatimisessa mukana voi olla myös esim. sosiaalityöntekijä, fysiote-

rapeutti tai muu asiantuntija.  Palvelu- ja hoitosuunnitelma päivitetään vuoden välein 

tai tarvittaessa, lisäksi omahoitaja arvioi puolen vuoden välein suunnitelman toteutumis-

ta.  

 

Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista seurataan suhteessa potilastietojärjestel-

män kirjauksiin, joiden tavoitteena on peilata toiminnan toteutumista suhteessa hoito- 

ja palvelusuunnitelmaan. Omahoitaja vastaa asiakkaan suunnitelman ajantasaisuudesta 

sekä säännöllisestä toteutumisen arvioinnista vähintään puolivuosittain.  
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Ryhmäpalaverissa kerran kuussa on aina esillä tulevat palvelu- ja hoitosuunnitelman laa-

timiset. Nämä kirjataan ylös palaverimuistioon, josta myös ei-paikalla olijat ne näkevät. 

Voimassa olevat palvelu- ja hoitosuunnitelmat ovat asukkaan kurvan välissä nähtävillä 

hoitohenkilökunnalle. 

 

Asiakkaan kohtelu  

Kehitysvamma voi aiheuttaa asiakkaalle esteitä joissakin tilanteissa, joiden takia hän ei 

voi täysipainoisesti osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden ihmisten 

kanssa. 

Taitokodin hoitajat ja palveluvastaava pohtivat jatkuvasti miten vamman aiheuttamia 

esteitä ja rajoitteita voidaan lieventää tai poistaa asiakkaalle annettavin tukitoimin 

(esim. kuljetuspalvelu tai tulkki), apuvälinein sekä ympäristön esteitä purkamalla. Ta-

voitteena on asiakkaan osallisuus itseään koskevaan päätöksentekoon, sekä samat oikeu-

det ja toimintamahdollisuudet ympäristössään kuin muillakin ihmisillä on. 

Taitokodissa asiat hoidetaan yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa ja hänen suostumuk-

sellaan. Jos asiakas esim. kieltäytyy hoidosta tai toimenpiteestä, hoitaja keskustelee ja 

pyritään sopimaan muusta hoitotavasta. Asiakas voi myös kieltäytyä kokonaan hoidosta. 

Pääsääntöisesti suostumus on kuitenkin selvitettävä keskustelemalla asiakkaan kanssa. 

Tärkeää on, että asiakas saa riittävästi tietoa oman ymmärryksensä tasoisesti tilantees-

taan  terveydentilastaan, hoidosta ja sen  vaikutuksista, mahdollisista riskitekijöistä ja 

vaihtoehdoista.  

Epäselvissä tapauksissa hoitajat ja palveluvastaava neuvottelevat asiasta asiakkaan lä-

heisten kanssa. Jos asiakas ei pysty päättämään hoidostaan, hänen toiveensa on yritet-

tävä selvittää yhteistyössä hänen läheistensä kanssa ennen päätösten tekemistä. 

 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Taitokodissa asukkailla on oma huoneensa vessoineen ja suihkuineen, oven saa halutes-

saan lukkoon. Halutessaan asiakas voi viettää vapaa- aikansa huoneessaan, mihinkään 

toimintaan ei tarvitse vastoin tahtoa osallistua. Asiakasta pyydetään yhteiseen toimin-

taan mukaan, koska haluamme tukea vuorovaikutusta, mutta asukkaan omaa valintaa 

kunnioitetaan. Pyrimme kannustamaan ja motivoimaan asukasta harrastamaan ja osallis-

tumaan, mutta päätös on aina asukkaan.  

Arjen rutiineista, kuten siivous ja peseytyminen, muistutamme myös. Viikonloppuisin 

esim. aamupalalle tulo on vapaaehtoista ja ajankohta joustava. Viikolla asiakkaan työn 

alkaminen määrittelee myös aamupalan ajankohdan (kotipäivää viettävillä ja eläkkeellä 

olevilla rytmi voi olla eri). 
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Asiakkaiden kanssa on laadittu ”Minun päiväni” tai ” Minun suunnitelmani ”- vihkoset, 

joissa kerrotaan hänen omista toiveista ja suunnitelmista. Näissä tulee esille asiakkaiden 

toiveita esim. arjen askareiden suhteen, harrastuksista, ystävyyssuhteista jne. 

 

Kerromme asiakkaalle häntä koskevat asiat, esim. lääkärissäkäynnit, ja hänet otetaan 

mukaan ja tuetaan itsenäiseen  päätöksentekoon. Kerromme myös asiakkaalle vastuusta, 

joka liittyy hänen tekemiinsä päätöksiin. Asiakkaalla on oikeus tutustua kaikkeen häntä 

koskevaan dokumentointiin. Asiakkaan palvelusuunnitelmaan kirjataan itsemääräämisoi-

keuden rajoittamisen käytännöistä ja välineistä, mikäli sellaisia joudutaan käyttämään.  

 

Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asia-

kasta hoitavan lääkärin että omaisten ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoi-

to- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset LifeCareen. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa lain (519/1977) 3a luvussa on säädetty 

kehitysvammaisiin henkilöihin kohdistettavista rajoitustoimenpiteistä. Kehitysvammais-

ten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 3a luvussa on säännökset erityishuollossa 

olevien asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden 

käytöstä. 

Rajoittavia toimenpiteitä Taitokodissa ovat: 

- Ovien automaattinen lukitusjärjestelmä, ovet lukkiutuvat klo 20.30. Asukkaat, 

jotka ovat pidempään kylässä, harrastuksissa, pääsevät sisään joko omalla 

avaimellaan tai ovikelloa soittamalla. 

- Asukkaiden lääkkeet säilytetään lukkojen takana  

- Lääkärin suosittelemat ruokarajoitteet kuten keliakia, hyla, laktoositon, maido-

ton. 

- Alkoholin käyttö rajoittuu omaan huoneeseen. 

- Rahankäyttöä valvotaan edunvalvojan tai omaisen kanssa sovitulla tavalla. 

 

Rajoittamistoimenpiteiden linjauksista keskustellaan ryhmäpalavereissa. Tavoitteena on, 

että asiakkaan arki on turvallista. Mahdollisen rajoittamistoimenpiteen aikana ja sen 

jälkeen asiakkaan kanssa keskustellaan tapahtuneesta ja ohjataan häntä toimimaan niin, 

ettei häntä tarvitsisi rajoittaa pakotteilla ja rajoituksilla. 

 

Pöytyällä on asiantuntijatiimi joka suunnitelmallisesti ja säännöllisesti seuraa ja arvioi 

rajoitustoimenpiteiden käyttöä, osallistuu rajoitustoimenpiteiden ennalta ehkäisevien 

toimenpiteiden suunnitteluun ja muiden kuin rajoittavien keinojen löytämiseen. Asian-

tuntijatiimissä on lääkäri, sosiaalityöntekijä, Taitokodin palveluvastaava ja tarvittaessa 

lisäksi muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. 
 

Rajoittavia välineitä Taitokodissa ei ole käytössä. 
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Asiakkaan asiallinen kohtelu 

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu varmistetaan noudattamalla Taitokodin arvoja, eettisiä 

toimintatapoja - ja periaatteita. 

Henkilökunnan koulutus pidetään ajan tasalla mm. koulutuksin. 

Mikäli epäasiallista kohtelua havaitaan, siitä ilmoitetaan lähiesimiehelle, joka keskuste-

lee osapuolien kanssa ja tekee tarvittaessa henkilöstöhallinnollisia toimenpiteitä. Käy-

tössä on myös huoli-ilmoituslomake, joka täytetään mikäli havaitsee asiakkaan kaltoin-

kohtelua, lomake toimitetaan palveluvastaavan lisäksi perusturvajohtajalle jonka jäl-

keen ryhdytään asian vaatimiin toimenpiteisiin. 

 

Asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne käsitellään 

palveluvastaavan toimesta keskustelemalla asiasta asianosaisten henkilöiden kanssa. 

Asiakasta/omaista neuvotaan tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Muistutus ohjataan 

perusturvajohtajalle, joka tekee muistutukseen kirjallisen vastineen. Sosiaaliasiamiehen 

yhteystiedot ovat ilmoitustaululla saatavilla, mikäli on tarve viedä asia käsiteltäväksi 

eteenpäin. Muistutuksesta tehty asia käsitellään yksikön henkilöstöpalaverissa. Muistu-

tusmenettelystä on ohje. 

 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa 

palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Asiak-

kaan ja omaisten osallisuus tarkoittaa heidän näkemyksensä ja toiveidensa huomioon 

ottamista kaikissa palveluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. Omahoi-

tajat pitävät yhteyttä omaisiin ja omaisteniltoja järjestetään vuosittain.  

Asiakkaan hoitoon liittyvät riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan heti hoidon alku-

vaiheessa. Riskeistä ja riskitasoista kerrotaan asiakkaalle ja niistä keskustellaan ja käsi-

tellään yhteistyössä asiakkaan ja henkilöstön kesken. Asiakasta hoidetaan yhteisymmär-

ryksessä hänen kanssaan. Asiakkaalle annetaan ymmärrettävällä tavalla tietoa hänen 

sairaudestaan ja sen hoidosta, erityisesti lääkehoidosta. Asiakasta kuunnellaan ja hän 

osallistuu hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 
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Asiakaspalautetta kerätään asiakastyytyväisyyskyselynä kerran vuodessa sekä omaistyy-

tyväisyyskyselynä joka toinen vuosi. Taitokodissa on palautelaatikko, johon asiakkaat 

sekä omaiset voivat jättää palautetta. Palautetta varten on myös oma kaavake, jonka 

asiakas/omainen voi täyttää ja palauttaa henkilökunnalle. Suullista palautetta saamme 

jatkuvasti asiakastyössä. Palautteen saanut työntekijä kirjaa sen ryhmäpalaverin asialis-

taan 

 

Tyytyväisyyskyselyjen koosteet käsitellään ryhmäpalaverissa ja tulosten perusteella teh-

dään kehittämissuunnitelma.  Kehittämissuunnitelmassa on kuvaus kehittämiskohteista, 

aikataulu, vastuuhenkilö ja arviointi. Tulokset ovat näkyvillä toimintayksikössä.  Palaut-

teet käsitellään ryhmäpalaverissa ja mikäli on tarvetta, tehdään toimintaan tarvittavat 

muutokset. 

 

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohte-

luun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yk-

sityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset teh-

dään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaan-

sa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön 

vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös 

hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsi-

teltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. 

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on 1 kuukausi 

 

Muistutuksen vastaanottaja:  Perusturvajohtaja Eveliina Kiiski Turuntie 639, 21870 Riihi-

koski 

Sosiaaliasiamies: Maija-Kaisa Sointula   p. 050 3415244 ( ti-to klo 10-13) 

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja 

sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan 

Kuluttajaneuvonnassa voit asioida puhelimitse soittamalla numeroon 029 505 3050 

(ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–15), 

Yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään 

Taitokodin henkilöstöpalaverissa, tehdään mahdolliset muutokset ja suunnitelmat asian 

kehittämiseksi. 
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäi-

seen liikkumiseen, ulkoiluun, kulttuuriin ja  muuhun kuntouttavaan toimintaan. 

Toimintaa ja osallistumista tuetaan ja siihen kannustetaan mahdollisuuksien mukaan. 

Tavoitteiden toteutumista seurataan palvelusuunnitelmaa ja sen toteutumista tarkaste-

lemalla. Potilastietojärjestelmä LifeCareen kirjataan asiakkaasta joka päivä, näiden kir-

jausten avulla myös tarkastellaan tavoitteita. Omahoitaja arvioi palvelusuunnitelmaan 

kirjattujen tavoitteiden toteutumista puolen vuoden välein. 

 

 Ravitsemus 

Ravinto ja ruokailu sekä niihin liittyvä tapakulttuuri ovat keskeinen asiakkaille tärkeä 

osa monia sosiaalihuollon palveluja. Ravitsemuksessa huomioidaan ruokaviraston voimas-

sa olevat väestötason ja eri ikäryhmille annetut ravintoaineiden saanti- ja ruokasuosituk-

set.  

Ruokailun järjestämisessä huomioimme asiakkaiden toiveiden lisäksi erityisruokavaliot 

(diabetes, autoimmuunisairaudet, ruoka-aineyliherkkyydet, -allergiat ja -intoleranssit) 

niin että kaikki osapuolet voivat tuntea olonsa turvalliseksi. 

Ruoka tuodaan Taitokotiin kunnan keskuskeittiöstä. Ruoka on maistuvaa ja sitä on riittä-

västi. Ruokailujen väli ei ylitä 11 tuntia. Ravinnon saantia seurataan säännöllisin punni-

tuksin. Erityisruokavalioita noudatetaan tarkoin. Tarvittaessa ruoka soseutetaan Taito-

kodissa ja avustetaan muutenkin mikäli asiakkaalla on vaikeuksia ruokailussa.  

 

Hygieniakäytännöt 

Taitokodissa on kaksi saunaa, jotka lämmitetään 2 kertaa viikossa tai tarvittaessa use-

amminkin. Jokaisessa huoneessa on oma suihku, jossa on mahdollisuus käydä milloin 

vain. Huonokuntoisemmat ja paljon apua tarvitsevat asiakkaat pääsevät sau-

naan/suihkuun vähintään kaksi kertaa viikossa, lisänä mahdolliset aamu/iltapesut. 

Taitokodissa on käytössä käsidesit, joiden käytöstä muistutetaan. Keittiöissä on käsihy-

gienian käytöstä muistuttavat kuvataulut. 

Epidemiatilanteissa, kuten vatsatauti, ulko-oviin laitetaan epidemiasta kertova lappu, 

jossa pyydetään välttämään vierailuja. Sairastuneen huoneeseen mennessä hoitaja käyt-

tää tarvittavaa suojavarustusta. 

 

Henkilökunta huolehtii yleisestä siisteydestä ja hygieniasta, jokaisella henkilökuntaan 

kuuluvalla on voimassa oleva hygieniapassi. Infektioiden ehkäisystä on laadittu ohje. 

Hygieniavastaavat ovat Maarit Mattila ja Sanna Simpanen.  

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
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Yksikössä käy tarvittaessa TYKS:n hygieniahoitaja. 

Hygieniakäytännöistä on olemassa lisäksi yksikön oma ohje.  

 

 

Yleistä siisteyttä seurataan silmämääräisesti hoitajien ja palveluvastaavan toimesta. Mi-

käli asiassa on huomauttamista, palveluvastaava keskustelee asiasta siivoojan tai sii-

vouspäällikön kanssa. Asiakkaat pääsevät omiin suihkuihinsa aina halutessaan ja hoitajat 

avustavat apua tarvitsevia. Saunaan halukkaat pääsevät kahdesti viikossa.  

Asiakkaiden ulkoisesta siisteydestä vastaa vuorossa oleva hoitaja. Omahoitaja huolehtii 

parturiajat, jalkahoitajan ym. yhdessä asiakkaan kanssa.  

Taitokodissa käsihygienian ja yleensä aseptiikan avulla ennaltaehkäistään tartuntojen 

leviäminen niin henkilökuntaan kuin myös asiakkaaseen. Hoitajat käyttävät työ- ja suo-

javaatetusta. Hoitotyössä ei käytetä rannekelloja eikä käsikoruja. Asiakkaan henkilökoh-

taisesta hygieniasta huolehditaan hyvin.  Asiakkaan terveydentilaa seurataan jatkuvasti, 

jotta mahdollisten oireiden tultua asiaan voidaan heti tarttua esim. kehoittamalla asia-

kasta olemaan omassa huoneessaan etteivät toiset saisi tartuntaa.  Mikäli useammalla 

asiakkaalla on esim. vatsatauti, pyritään sen leviäminen estämään laittamalla ulko-oviin 

tiedotteet taudista vierailijoiden varalta. 

 

Yksikön siivous ja pyykkihuolto  

Taitokodin yleiset tilat siivotaan siistijän toimesta 5 kertaa viikossa. Moni asiakas siivoaa 

itse omat huoneensa, joko täysin itse tai ohjattuna. Muutaman huoneen käy siistijä sii-

voamassa viikoittain. Hoitajat pitävät yllä yleistä siisteyttä ja esim. epidemia tilanteissa 

pyyhkivät ovenkahvoja, kaiteita jne useasti. Tarvittaessa henkilökunta saa ohjeistusta 

siivoustyön päälliköltä. Siivousväline varastossa on ilmoitustaululla käyttöturvallisuus 

ohjeet siivousaineista.  

Asiakkaat pesevät omat pyykkinsä itse tai hoitajan avustuksella. Hoitajat pesevät niiden 

asiakkaiden pyykit jotka eivät itse siihen pysty. Liinavaatteet lähetetään pesulaan kerran 

viikossa.  

Perehdytysohjelmaan kuuluu opastaminen puhtaanapidosta ja pyykkihuollosta. Siivous-

työn päällikkö tulee pyydettäessä neuvomaan ja opastamaan puhtaanapidon asioista. 

Siivoustyön johtaja tekee käyntejä Taitokotiin muutaman kerran vuodessa arvioimaan 

talon siisteyttä. 
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Terveyden- ja sairaanhoito 

 Henkilökunta seuraa  asiakkaiden terveydentilaa jatkuvasti, myös mahdollisen lääkityk-

sen vaikuttavuutta. 

Asiakkaat käyttävät terveyskeskuksen palveluita. Suuhygienistille asiakkaat pääsevät 3-4 

kk välein. Heillä on myös mahdollisuus halutessaan käydä yksityislääkärillä. Hätätilan-

teessa kutsutaan ambulanssi paikalle. Erityishuoltopiirin neuvolapalvelut ovat asukkai-

den saatavilla yksilöllisen harkinnan mukaan. 

Lääkärikäynteihin on toimintaohjeet. Exitus-ohjeet ovat olemassa. 

 

Asiakkaiden vointia seurataan säännöllisesti mm. erilaisin mittauksin, kuten rr, vs ja pai-

not. Asiakkaat käyvät vuosittain laboratoriokokeissa lääkärin lähetteen mukaisesti ja 

lääkäri arvioi tulosten perusteella hoidon tarpeen. Henkilökunta motivoi asiakkaita syö-

mään terveellisesti ja liikumaan mahdollisimman monipuolisesti. 

Koko henkilökunta huolehtii asiakkaiden terveydestä, omahoitaja huolehtii kiireettömäs-

tä hoidosta kuten vuosittaiset tarkastukset. Tarvittaessa työvuorossa oleva hoitaja ottaa 

yhteyttä terveyskeskuksen sairaanhoitajaan/lääkäriin, tai yksityislääkäriin.  

 

 

Lääkehoito 

Taitokodin lääkehoito perustuu lääkehoitosuunnitelmaan. Riihikoti- palvelukeskuksen 

palveluvastaava sairaanhoitaja Sanna Maanpää vastaa lääkehoitosuunnitelmasta ja sen 

toimivuudesta, terveyskeskuksen lääkäri sekä tarvittaessa yksityislääkärit vastaavat 

määräämistään lääkkeistä ja niiden vaikuttavuuden arvioinneista. Koko henkilökunta 

seuraa lääkkeiden vaikuttavuutta jatkuvasti. 

Lääkelistaan tekee päivitykset terveyskeskuksen lääkäri (myös yksityislääkärin määrää-

mät lääkkeet). Hoitajat tilaavat lääkkeet Riihikosken apteekista annosjakeluna.  

Jokainen hoitaja antaa lääkehoidon näytön ja suorittaa LOVE- verkkokurssin lääkehoidon 

toteuttamisesta ja lääkelaskuista viiden vuoden välin, tämän jälkeen terveyskeskuksen 

johtava lääkäri myöntää lääkeluvat. 

 

Monialainen yhteistyö 

Jokaisesta asiakkaasta tekee vuorossa oleva hoitaja päivittäin kirjaukset LifeCareen, pu-

helin konsultaatiot tarvittaessa päivittäin eri tahoihin. Asiakkaan lähtiessä esim ambu-

lanssilla hoitoon, mukaan annetaan hoitaja lähete, johon lähettävä hoitaja kirjaa mm. 

asiakkaan ja Taitokodin tiedot, kuvauksen  tapahtuneesta, sekä lääkelistan. Palvelu-

suunnitelman laadintaan tai muihin hoitopalavereihin on asiakkaan suostumuksella mah-

dollisuus pyytää eri alojen asiantuntijoita. Alueellista yhteistyötä oppilaitosten, terveys-

keskuksen ja erikoissairaanhoidon kanssa tehdään yhteistyöpalavereissa ja koulutuksen 

keinoin.    
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7 ASIAKASTURVALLISUUS 

 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Käytössä olevat laitteet ja tarvikkeet pidetään toimintakunnossa. Laitteiden kuntoa ja 

toimivuutta seurataan, puutteista ja epäkohdista raportoidaan talonmiehelle tai lä-

hiesimiehelle. 

Taitokodissa on asukashuoneissa potilaskutsujärjestelmä, myös saunojen pesuhuoneissa 

on hälytin, tarvittaessa asukkaan on mahdollisuus saada turvaranneke. 

Ulko-ovet ovat yöaikaan lukittuna ja ne hälyttävät, mikäli joku lähtee ulos. 

Ilmastointijärjestelmää huoltaa kunnan tekninen toimi. 

Terveydenhuoltoviranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä ja saamme sieltä opastusta ja 

ohjausta. Terveystarkastaja käy säännöllisesti Taitokodissa.  

 

Taitokodissa on sprinklerijärjestelmä sekä automaattinen palohälytys, jonka toimivuu-

den talonmies tarkistaa kuukausittain. Poistumisturvallisuus selvitys pidetään ajantasai-

sen turvallisuusvastaavan ja palveluvastaavan toimesta. Palo- ja pelastusviranomaiset 

järjestävät mm. sammutuskoulutusta ja poistumisharjoituksia. 

 

Asiakkaille on haettu edunvalvojat huolehtimaan raha-asioista. 

 

  

Henkilöstö 

Palveluvastaava (sosionomi) 50%,  toinen 50% Siksakin puolella 

11 lähihoitajaa, joista 1½ varahenkilöitä 

Aamuvuorossa on 2-3 hoitajaa 

Iltavuorossa on 2-3 hoitajaa 

yövuorossa on 1 hoitaja 

Hoitohenkilökunnan poissaolot sijaistetaan tilannekohtaisesti toiminnan turvallisuus, 

asiakasmäärä ja hoitoisuus sekä hoitotyön laadun varmistaminen huomioon ottaen. Si-

jaisten käytön periaatteissa sovelletaan äkillisten poissaolojen osalta varahenkilöstön 

käyttöä. Ulkopuolisten sijaisten käytössä käytetään tapauskohtaista harkintaa ja tar-

vearviota asiakasmäärään ja hoitoisuuteen perustuen.  
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 Alle kolmen päivän sijaisuuksien ollessa kyseessä, ensisijaisesti katsotaan voiko työvuo-

rotaulukon sisällä tehdä vuorovaihdoksia, asiakasturvallisuutta vaarantamatta. Mikäli 

tämä ei onnistu, käytämme koulutettuja sijaisia tai alan opiskelijoita.  

Lyhytaikaisten sijaisten hankinnassa on mahdollisuus käyttää kunnan sijaispoolia ja Sa-

rastiarekryä. Vakituisena Taitokodissa  on 1½  lähihoitajan tointa, jotka toimivat vara-

henkilönä sijaistaen vakituisen henkilökunnan lomia ja muita pidempiä poissaoloja. Poik-

keustilanteissa päivä-ja työtoiminnasta siirtyy hoitajia Taitokotiin.  

Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan palveluvastaavan laatimilla työvuorotaulu-

koilla. Henkilökunnan riittävyyttä palveluvastaava seuraa jatkuvasti ja raportoi perusturva-

johtajalle mikäli henkilöstörakenne ei ole riittävää. Palveluvastaavan työaikaa on vuoden 

2022 alusta muutettu niin että asiakkaiden ohjaukseen on varattu 20% työajasta ja 80% 

on hallinnollisiin tehtäviin.  

Vakituiset työpaikat laitetaan julkiseen hakuun. Kaikkien koulutettujen työntekijöiden 

kelpoisuus tarkistetaan JulkiTerhikistä / Suosikista ennen työsuhteen alkamista ja sen 

jälkeen vuosittain.  Tarkistusmerkintä tehdään lomakkeelle, joka on verkkoasemalla. 

 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Jokaisella hoitajalla on tehtävän vaatima koulutus ja osaaminen sekä riittävät tiedot ja 

taidot, jotta työ voidaan suorittaa turvallisesti ja hyvin. Työnantaja varmistaa, että jo-

kaiselle työntekijälle, myös lyhytaikaisissa työsuhteissa toimiville tai ulkopuolisten pal-

velutoimittajien henkilöstölle, annetaan riittävä, hänen työtehtävänsä ja asemansa edel-

lyttämä perehdytys. Perehdytyksestä huolehditaan myös työtehtävien muuttuessa tai 

pitkään työvapailla olleiden työhön palaavien työntekijöiden kohdalla.  

Taitokodissa huolehditaan hoitajien osaamisesta ja ammatillisesta kehittymisestä mah-

dollistamalla osallistuminen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Ohjeistus Haipro ilmoitus-

ten tekemiseen sisältyy perehdytysohjelmaan. Lääkehoidon koulutus toteutuu 5-vuoden 

välein Love- verkkokoulutuksena ja tarvittaessa näyttökokeina jonka suorittamisen jäl-

keen terveyskeskuksen johtavalääkäri kirjoittaa lääkeluvat. 

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Henkilökunta informoi asiakkaita ja omaisia heidän oikeuksista tehdä ilmoituksia ja in-

formoivat myös potilasasiamiehestä. Asiakas tai omainen tekee ilmoituksen epäasialli-

sesta hoidosta toimintayksikön esimiehelle tai perusturvajohtajalle. Tarvittaessa ohja-

taan ottamaan yhteyttä potilasasiamieheen. Mikäli ilmoitus koskee lääkäripalveluita, 

ilmoitus siirretään Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtavalle lääkärille, joka 

tekee selvityksen asiasta. Ilmoitus epäkohdasta otetaan heti käsittelyyn Taitokodissa 
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asianosaisten kanssa käsittelyyn osallistuu myös perusturvajohtaja ja tarvittaessa poti-

lasasiamies. 

 

Toimitilat 

Taitokoti on jaettu kolmeen eri tiimiin: Tupasvilla, Villakko ja Niittyvilla . 

Jokaisella tiimillä on käytössään oma keittiö ja olohuone. Niittyvillassa ja Tupasvillassa 

ovat yhteiskäytössä olevat saunat ja isot pesu- ja pukeutumishuoneet. Villakossa on kaksi 

isoa varastoa, jotka on varattu asukkaiden käyttöön. Täällä on lisäksi liinavaatevarasto, 

palveluvastaavan työhuone, vierasvessa ja siivouskomero. Niittyvillassa on huuhteluhuo-

ne, lääkkeenjakohuone ja henkilökunnan pukuhuone. 

 

Tupasvillassa on toimisto, varastohuone ja siivoojan käytössä oleva siivouskomero, hen-

kilökunnan pukuhuone. Asiakkaat voivat viettää aikaansa yhdessä sekäTaitokodin olo-

huoneissa, että pihapiirissä. 

 

Jokaisella asiakkaalla on käytössään oma huone, noin 25 neliötä, sisältäen vessan ja 

suihkun. Huoneet ovat lukittavia, asukkaalla ja henkilökunnalla on avain huoneeseen. 

Asiakas saa kalustaa huoneen haluamallaan tavalla, omilla tavaroillaan ja huonekaluil-

laan. 

Asiakas maksaa vuokraa huoneestaan, sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen hänen poissa 

ollessaan.  

Omaisella on mahdollisuus vierailla asiakkaan luona milloin vain. 
 

Teknologiset ratkaisut 

Asiakkaiden huoneissa on hoitajakutsu painikkeet, joiden avulla saa hälytettyä hoitajan 

paikalle. Vuorossa olevilla hoitajilla on käytössään puhelimet, joihin hälytykset tulevat. Hä-

lytykset kuitataan näistä puhelimista. Puhelimista saa myös puheyhteyden huoneisiin.  
 

Hälytys soi niin kauan yksikön eri puhelimissa että siihen vastataan. Mikäli puhelin yh-

teyksissä on jokin toimintahäiriö esim. myrskyn johdosta, käyvät hoitajat asiakkaiden 

luona useasti.  

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot: 

Jari Eerola, lähihoitaja asuntola p. 010 504 8345 

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laittei-

den hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 
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Käytössä olevat laitteet ja tarvikkeet pidetään toimintakunnossa. Sähkösänkyjen huollot 

tehdään valmistajan puolelta vuosittain. Rollaattorit ja pyörätuolit lähetetään tk:n apu-

välinelainaamon kautta huoltoihin ja korjauksiin. Taitokodissa  on laiterekisteri ja apu-

välinerekisteri, joiden pohjalta on hyvä seurata huoltoja ym. 

 

Kunnan verkkoasemalla on Valviran ohjeistus asiaa koskien sekä käyttäjän vaaratilanne 

ilmoituslomake. 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön: 

Jari Eerola, lähihoitaja Taitokodissa p. 010 504 8345  jari.eerola@poytya.fi 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

 

Asiakastyön kirjaaminen 

Hoitajat suorittavat tietoturvakoulutuksen työhön tullessaan ja allekirjoittavat tietosuo-

ja ohjeen ja sitoumuksen sekä salassapitosopimuksen. Perehdytysohjelmassa on kirjaa-

minen omana osionaan, jonka perehdyttäjä opastaa uudelle hoitajalle. Kirjaamisesta on 

toimintaohje. Asiakkaasta kirjataan olennainen ja riittävä tieto. Asiakkaan kuollessa tai 

muuttaessa pois Taitokodista palveluvastaava toimittaa häntä koskeneet asiakirjat toi-

mistosihteerille arkistoitavaksi.  

Esihenkilö seuraa toteutuuko kirjaaminen sovitun mukaisesti ; viipymättä ja asianmukai-

sesti. Nimetty hoitaja huolehtii henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsitte-

lyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta. 

 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Jussi Heinonen p. 040 672 2904 

      

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä x  Ei    

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista 

saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtail-

moitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mu-

kaan suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon. 



 
 

20 
 

 

 

 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

Apteekista tulevien annosjakelulääkkeisiin tilausvaiheessa tulleisiin muutoksiin liittyvät 

tarkistukset ja varmistukset. 

 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys 3.10.2022 Tuula Jussilainen  

 


