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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT  

Palveluntuottaja 

Nimi Vanhuspalvelut  Y-tunnus: 0139533-1 

Kunnan nimi Salon kaupunki      

Sote-alueen nimi TYKS-ERVA 

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Kukonkallion hoivakoti 

Katuosoite Kukonkalliontie 19 

Postinumero 24130 Postitoimipaikka Salo 

Palvelumuoto;  

Pitkäaikaista laitoshoitoa/lyhytaikaista laitoshoitoa. Pitkäaikaisia asiakaspaikkoja on 
105/ lyhytaikaisia asiakaspaikkoja on 2 

Osastonvastaavat 

Päivölä: Anni Jaakkola-Andersson 

Puhelin 044 772 6402 Sähköposti anni.jaakkola-andersson@salo.fi 

Ainola ja Väinölä: Kirsi Heikkilä  

Puhelin 044 772 6400 Sähköposti kirsi.heikkila@salo.fi 

Arvola ja Tyynelä: Anita Vuori     

Puhelin 044 772 6406 Sähköposti anita.vuori@salo.fi 

Toimintayksiköstä vastaava päällikkö: Heli Poikela  

Puhelin 044 772 6153 Sähköposti heli.poikela@salo.fi 

Omavalvontasuunnitelmaan linkitetyt sisäiset ohjeet (Intran ohjeet) on tarkoitettu en-
sisijaisesti henkilökunnan toimintaohjeiksi. Mikäli asiakkaalle tai omaiselle herää lisä-
kysymyksiä jostakin omavalvontasuunnitelman osa-alueesta, hän voi kysyä lisätietoja 
henkilökunnalta.  
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Kukonkallio on 107 paikkainen yksikkö, joka tarjoaa ikäihmisille laitoshoitoa. Kukon-
kalliolla on viisi ryhmäkotia: Ainola, Päivölä, Tyynelä, Arvola ja Väinölä. Ryhmäkodit 
tarjoavat pitkäaikaista asumista ja osastot Arvola ja Väinölä tarjoaa myös lyhytai-
kaista hoitoa.  

Palvelun lähtökohtana on tarjota asiakkaille turvallinen asuinympäristö, jossa asiakas 
saa elää omannäköistä elämää. Ihmislähtöisyys on meille tärkeä toimintaperiaate ja 
se tarkoittaa itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja toteutumista arjessa, yksilölli-
sen hoidon suunnittelua ja toteuttamista sekä mielekkään arjen mahdollistamista. Li-
säksi pyrimme ylläpitämään ja vahvistamaan suhteita läheisiin.  

Asiakkaan saama palvelu perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jonka 
asukkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet tulevat huomioiduiksi. Hoito- ja palvelusuunni-
telma sisältää tavoitteita, joilla pyritään asukkaan voimavarojen ja toimintakyvyn yllä-
pitämiseen.  

Toiminta-ajatuksen mukaiset tavoitteet pyrimme saavuttamaan osaavalla, moniam-
matillisella ja ammattitaitoisella henkilöstöllä, joka on valmis kehittämään yksikön toi-
mintaa.  

Vanhuspalveluiden tarkoituksena on asiakkaiden kotona asumisen tukeminen ja ym-
pärivuorokautisen hoivan järjestäminen. 

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Vanhuspalveluiden toimintaa ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, rohkeus, vastuul-
lisuus ja oikeudenmukaisuus. 
  

ROHKEUS 

Rohkeus ilmenee asiakkaan oikeutena sekä uskalluksena osallistua yksilöllisen hoidon 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

Rohkeus ilmenee henkilökunnan avoimena ja rehellisenä vuorovaikutuksena. Roh-
keutta on sanoa ammatillinen, perusteltu mielipide asiakkaan hoitoa koskevissa asi-
oissa. 

Salon kaupunki keskittyy turvaamaan kuntalaisten peruspalvelut sekä tiedottaa orga-
nisaatiossa tapahtuvista muutoksista. 
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OIKEUDENMUKAISUUS 

Oikeudenmukaisuus ilmenee hoidon tarpeen arviointina. Asiakasta kunnioitetaan ja 
hänen mielipiteensä huomioidaan. 

Oikeudenmukaisuus ilmenee henkilökunnan tasavertaisena oikeutena ja mahdollisuu-
tena vaikuttaa työyhteisön asioihin. 

Salon kaupunki työnantajana kunnioittaa työntekijöitä yksilöinä ja kohtelee henkilö-
kuntaa tasa-arvoisesti. Työnantaja jakaa olemassa olevia resursseja tasapuolisesti. 

VASTUULLISUUS 

Vastuullisuus ilmenee asiakkaan mahdollisuutena vaikuttaa hoitopäätöksiin sekä sitou-
tumisena yhdessä sovittuihin asioihin. Tavoitteena on luoda asiakkaalle turvallinen 
arki. 

Vastuullisuus ilmenee arvostamisena ja sujuvana yhteistyönä, sekä sovittujen asioi-
den ja annettujen ohjeiden noudattamisena. 

Salon kaupunki tukee kuntalaisten hyvinvointia. Työnantaja järjestää henkilöstölle 
ammattitaitoa ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. 

ASIAKASLÄHTÖISYYS 

Asiakaslähtöisyys ilmenee hoitotyössä haluna aidosti ymmärtää asiakasta hänen to-
dellisine tarpeineen. 

Asiakaslähtöisyys ilmenee kuuntelemalla asiakasta ja määrittelemällä yhdessä keinot 
haluttuun päämäärään pääsemiseksi. 

Salon kaupunki luo luottamusta yksiköiden ja sidosryhmien välillä. 

 

  

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat osa kaupungin toimintaa, eikä se ole muista 
toiminnoista tai prosesseista erillinen toiminto.   

Riskienhallinta on olennainen osa päätöksentekoa. Riskienhallinta auttaa päätöksente-
kijöitä tekemään tietoisia valintoja, asettamaan toimintoja tärkeysjärjestykseen ja 
erottamaan vaihtoehtoiset toimintatavat. Riskienhallinnan on oltava järjestelmällistä, 
jäsenneltyä ja ajantasaista. Riskienhallinta tukee kaupungin strategian toteuttamista 
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ja suunnittelua. Kaupungin riskienhallinta tukee osaltaan myös osaamisen kehittä-
mistä.   

Riskienhallinnalla ennakoidaan, varaudutaan ja valmistaudutaan riittävin toimenpitein 
kaupunkikonsernia uhkaaviin riskitekijöihin. Riskienhallinnalla edistetään kaupungin 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on riskitilan-
teisiin varautumiseksi systemaattinen ja kokonaisvaltainen riskienhallintamenetelmä.   

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on hallituksen, muiden tilivelvollisten toimielinten, 
johdon, esimiesten ja henkilöstön tekemien erilaisten toimenpiteiden avulla hallita ris-
kejä ja lisätä päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäinen 
valvonta on osa kaupungin johtamisjärjestelmää sekä kaupunginjohdon ja hallinnon 
työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintapro-
sesseja ja riskejä.  

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat hyvän johtamis- ja hallintotavan edellytyksiä, 
osa johtamista, toiminnan ohjausta ja palvelujen laadukkuuden varmistamista.  

Sisäinen valvonta on päivittäistä toimintaa, jolla varmistutaan siitä, että toiminta on 
ohjeiden, säädösten ja sovittujen toimintatapojen mukaista. Työtehtävissä tulee to-
teuttaa hyvän hallinnon periaatteita. Hyvällä hallinnolla tarkoitetaan toiminnan ja ta-
louden ohjauksen tilivelvollisuus- ja vastuujärjestelmää, joka edistää hallinnon ja pal-
velutuotannon luotettavuutta ja tehokkuutta.  

Riskienhallinnan kehittämisessä keskeistä on sitoa toiminta osaksi kaupungin muita 
prosesseja läpi koko toimintavuoden. Talousarvion valmistelussa palvelualueet määrit-
televät olemassa olevat riskinsä sekä niiden hallinnan ja mittaamisen keinot. Tilinpää-
töksen yhteydessä arvioidaan riskienhallinnan onnistumista ja raportoidaan vuoden ai-
kana tapahtuneista toimista. Riskienhallinnan tulee olla osa vuotuista strategista 
suunnittelua ja tavoitteiden asettamista eli osa toimintaa koko vuoden aikana eri toi-
mintavaiheissa.  

Työpaikan riskien arviointi on kaiken työturvallisuustoiminnan perusta. Riskien kartoi-
tus tehdään, jotta saadaan kokonaiskuva työpaikan työturvallisuudesta ja työtervey-
destä. Riskien kartoituksessa arvioidaan työtä ja työolosuhteita työntekijän turvalli-
suuden ja terveyden kannalta. Riskien arviointi on ennakoivaa työsuojelua parhaim-
millaan. 

Työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyvät vaaratekijät ovat Työturvallisuuslain 10 
§:n mukaan tunnistettava ja selvitettävä järjestelmällisesti sekä säännöllisin väliajoin. 
Ensisijaisesti kaikki tunnistetut vaarat on pyrittävä poistamaan. Riskien arviointi tulee 
kattaa myös psykososiaaliset kuormitustekijät, liikkuminen, kemikaalit ja koneturvalli-
suus sekä huomioida työpaikan erityispiirteet. 

Jos kaikkia työpaikalla tunnistettuja vaaroja ei voida heti poistaa, on arvioitava niiden 
merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Vaarojen tunnistaminen ja arvi-
ointi tehdään työpaikalla itse. Jos työnantajalla ei itsellään ole siitä tarpeeksi asiantun-
temusta, käytetään päteviä, ulkopuolisia asiantuntijoita. Riskien arvioinnin toiminta-
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suunnitelmassa arvioidaan ja vastuutetaan varsinaiset toimenpiteet. Toimenpidesuun-
nitelman laatimisen jälkeen sen toteutumista seurataan työyksikössä ja työsuojelussa. 
Työyksikön tekemä riskien arvioinnin toimenpidesuunnitelma toimitetaan työsuojelu-
päällikölle.  

Henkilöstön sitoutuminen asiakastyöhön on tärkeää. Se on laadukkaan ja turvallisen 
toiminnan edellytys. Sitä tukee hyvä henkilöstöjohtaminen, joka on välttämätön avoi-
men ja syyllistämättömän toimintakulttuurin luomiselle.  

Asiakasturvallisuuskulttuuri muodostuu asiakkaiden hoitoa edistävästä suunnitelmalli-
sesta ja järjestelmällisestä toimintatavasta, sitä tukevasta johtamisesta sekä toimin-
nan arvoista ja asenteista. Järjestelmällinen toimintatapa sisältää riskien arvioinnin, 
ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuvan kehittämisen. 

 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Asiakasturvallisuuskulttuuria pyritään edistämään muun muassa määrittelemällä mit-
taamiseen ja seurantaan työkaluja. Saatuja tuloksia tarkastellaan ja tulkitaan yhtei-
sesti ja tehdään johtopäätökset, joiden perusteella toimintaa ja kulttuuria kehitetään. 

Turvallisuusosaamisen ylläpitämisestä ja parantamisesta huolehditaan antamalla riit-
tävästi tietoa ja koulutusta sekä kehittämällä taitoja ja osaamista asiakasturvallisuu-
teen liittyvissä asioissa. 

Henkilöstön turvallisuusosaamista ja kehittämistä ylläpidetään säännöllisellä perehdy-
tysohjelmalla uusille sekä pitkään töistä poissa olleille. Perehdytyksessä huomioidaan 
myös ne tilanteet, joissa työntekijän työtehtävät muuttuvat. Jokaisen työntekijän vel-
vollisuutena on osallistua perehdytykseen. Perehdytyksen arviointi tulisi olla osa pe-
rehdytysprosessia. 

  

Riskienhallinnan työnjako 

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan perusteista ja linjauksista sekä edellyttää, että konsernin kaikissa toi-
minnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhal-
linta.   

Kaupunginhallituksen alaiset palvelualueet vastaavat omalla tehtäväalueellaan 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon 
valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä merkittävimpien riskien raportoinnista kaupun-
ginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.   

Kaupunginjohtaja, palvelualueen johtajat, palvelupäälliköt sekä muut johta-
vat viranhaltijat ja esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär-
jestämisestä ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. He raportoivat sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastuussa olevalle 
toimielimelle  
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Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot sekä tukea henki-
löstön työkykyä. Työsuojelu on järjestelmällistä ja se perustuu työpaikan vaarojen ar-
viointiin ja yhteistyössä tehtyihin suunnitelmiin niiden vähentämiseksi tai poista-
miseksi.  Työsuojelu tukee esimiehiä henkilöstöön ja toimitiloihin liittyvissä riskeissä ja 
pyrkii niiden vähentämiseen. Tämä työ on yksi osa kokonaisvaltaista riskienhallintaa.   

Vanhuspalveluiden johtajan ja päälliköiden vastuulla on huomioida asiakasturvallisuus 
resurssi- ja toimintasuunnitelmissa sekä seurata ja arvioida asiakasturvallisuuden ke-
hitystä. Toimintayksikön osastonvastaava vastaa yksikössään asiakasturvallisuuden 
linjauksista ja kehittämistoimista sekä varmistaa turvallisuussuunnitelman toimeenpa-
non sekä riittävän resursoinnin sen toteuttamiseen. Jokaisessa toimintayksikössä ja –
alueella on nimetty turvallisuusyhdyshenkilö. 

Asiakas- ja potilasturvallisuusjärjestelmään kuuluvat kaupungin ylin johto, esimiehet, 
turvallisuuden edistämistä koordinoivat henkilöt sekä asiantuntijoista koostuvat työ-
ryhmät. Vanhuspalveluiden asiakasturvallisuuden koordinointivastuu on vanhuspalve-
luiden johtoryhmällä. 

Osastonvastaava vastaa siitä, että yksikön henkilöstön tehtävät, vastuut ja toimivalta 
on määritelty selkeästi ja henkilöstö on tietoinen tehtävistään. Osastonvastaavan teh-
tävänä on luoda henkilöstölle edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ja tavoitteiden 
saavuttamiseen (osana säännöllistä valvontaa).   

Osastonvastaava vastaa siitä, että hänen yksikkönsä tavoitteet tukevat ylemmän ta-
son tavoitteita. Samoin hän vastaa siitä, että hänen alaisuudessaan olevien yksiköiden 
tavoitteet ovat linjassa koko yksikön tavoitteiden kanssa. Osastonvastaava vastaa 
myös tiedonkulusta ja raportoinnista.   

Esimiehet ohjaavat ja valvovat työntekijöiden toimintaa. Esimiehen on ryhdyttävä toi-
menpiteisiin välittömästi, kun havaitaan toimintaa, joka on tehotonta tai epätarkoituk-
senmukaista tai lain, muiden sääntöjen, ohjeiden ja päätösten vastaista. Keskeistä on 
päivittää tiedot säännöllisesti ja tilanteen muuttuessa (esimerkiksi henkilövaihdokset, 
uudet tehtävät tai tietojärjestelmät jne.). Muutostilanteessa tulee päivittää tehtävän-
kuvaukset, päätökset ja toimintaa koskevat ohjeistukset. Kehityskeskusteluissa esiin 
nousevat toimintaan liittyvät ongelmat tai kehitystarpeet tulee huomioida toiminnan 
suunnittelussa. 

Osastonvastaavan vastuulla on 
 suunnitella ja kehittää toimintaa, prosesseja, työmenetelmiä ja ohjeita 

           asiakasturvallisuuden seurantatietoon perustuen. 
 seurata henkilöstö-, aine- ja tarvikeresurssien riittävyyttä turvallisen hoidon 

toteuttamiseksi 
 valvoa sovittujen menettelytapojen toteuttamista yksikössä ja varmistaa edel-

lytykset niiden noudattamiselle 
 seurata säännöllisesti ja systemaattisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden kehi-

tystä ja arvioida yksikön toimintaan liittyviä turvallisuusriskejä  
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 Haipro- asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettelyn 
ilmoituksia voi käsitellä myös sairaanhoitaja, joka on saanut riittävän perehdy-
tyksen tehtävään. 

 puuttua tunnistettuihin turvallisuusriskeihin ja informoida henkilöstöä niihin va-
rautumiseen liittyvistä toimenpiteistä 

 seurata riskien hallinnan toimenpiteiden toteutumista ja arvioida niiden vaiku-
tuksia 

 ylläpitää yksikön perehdyttämisohjelmaa, ottaen huomioon asiakas- ja potilas-
turvallisuuden sen sisällössä sekä varmistaa perehdytyksen toteutuminen oh-
jelman mukaisesti 

 varmistaa henkilökunnan riittävä ja säännöllinen turvallisuuskoulutus 
 tiedottaa henkilöstölle ajankohtaisista asiakas- ja potilasturvallisuusasioista ja 

toimenpiteistä turvallisuuden parantamiseksi 
 käsitellä vaaratapahtumia ja turvallisuusasioita säännöllisesti henkilöstön 

kanssa sekä kehittää uusia toimintatapoja. 

Esimiestyön riskienhallinnassa ja riskien ennaltaehkäisyssä käytetään apuna esimies-
työn vuosikelloa. 

Henkilöstö sitoutuu toimimaan tavoitteiden ja annettujen sääntöjen mukaisesti, ke-
hittämään toimintatapoja sekä ylläpitämään ja jatkuvasti kehittämään ammatillista 
osaamistaan. Työntekijöiden velvollisuus on riskien huomioonottaminen, ilmoittami-
nen, välttäminen ja ehkäiseminen kaikessa toiminnassaan sekä aloitteiden tekeminen 
riskin minimoimiseksi.   

Riskienhallinnan prosessi  

Salon kaupungille on laadittu yhteinen riskienhallinnan kartoitus- ja toimenpideoh-
jelma. Kaupungin tasolla riskienhallinnasta vastaa työsuojelupäällikkö. Toimenpideoh-
jelmassa on määritelty työntekijöiden ja esimiesten vastuut ja tarvittavat toimenpi-
teet. Toimenpideohjelmaan sisältyy työn vaarojen tunnistaminen ja arviointi, sekä nii-
hin riskien suuruuden, todennäköisyyden ja merkittävyyden arviointi.  

Yksikkökohtaisesti laaditaan toimenpidesuunnitelma, jossa esille tulleet kohtalaiset ja 
merkittävät riskit kirjataan ja määritellään toimenpiteet riskien poistamiseksi tai vä-
hentämiseksi riittävissä määrin. Vanhuspalveluissa on laadittu yhteinen toimenpideoh-
jelma riskien vähentämistä varten. Yksiköihin on laadittu oma palo- ja pelastussuunni-
telma sekä poistumisturvallisuusselvitys.  

Lääkehoitosuunnitelma on laadittu yksikkökohtaisesti sekä tehostettuun palveluasumi-
seen että hoivakoteihin. Lisäksi vanhuspalveluissa on laadittu yhteinen sisäisenvalvon-
nan ja riskien hallinnan suunnitelma vuositasolla. Tämän lisäksi erikseen on laadittu 
yhteiset toimintatavat seuraaviin tilanteisiin:  

Linkki intran ohjeet ja lomakkeet  

 ilmoitusmenettely uhka- ja vaara- tai läheltä piti – tilanteesta (asiakkaat / työn-
tekijät)  

 ilmoitukset työtapaturmasta 
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 neuvoja ristiriitatilanteisiin työpaikalla (häirintä, epäasiallinen kohtelu, syrjintä, 
kiusaaminen) 

 päihdeohjelma 
 toimintaohjeet sisäilmaongelmissa  
 Asiakaspalautteiden käsittely 
 Asiakasvarojen käsittely vanhuspalveluissa 
 Asiakkaan katoaminen 
 Etsintäkaavio ympärivuorokautinenhoito     
 Laitepassiohje ympärivuorokautinen hoito 
 Liikkumisen rajoittaminen 
 Lääkärin konsultointi ympärivuorokautisessa hoidossa 
 5 x miksi HaiProjen juurisyyanalyysin hyödyntämiseen 
 Muistutus ja kantelu 
 Myöntämiskriteerit ympärivuorokautinen hoito 
 Ruokatarvikkeet hätätilanteessa 
 Saattohoito-ohje ympärivuorokautinen hoito 
 Uhkaavan henkilön kohtaaminen 
 Vahingonkorvaushakemuksen käsittelyohje ja vahingonkorvaushakemus 
 Vaaratilanneilmoitus 

 

Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista: 

Riskienhallinnan ja sisäisen toiminnan valvontaohje  

 

Hallintosääntö  

Työturvallisuuslain mukainen riskien kartoitus ja riskien arviointi 

Ikäihmisten palvelujen hallinnon tehtäväalueet  

Asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma  

Haipro -toimintaohjeet  

Kaltoinkohtelun ilmoitusvelvollisuus toimintaohje   

Asiakasvarojen käsittely vanhuspalveluissa 

Saattohoito-ohjeistus 

Asiakasväkivaltaohjeistus 

Asiakkaaksi tulo TPA ja HOIVAKODIT 

Lifecare –ohjeet  

Suunnitelma Rain käyttöön 

Salon vanhuspalveluiden ravitsemuspalvelun omavalvontasuunnitelma 
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Ikääntyneiden ruokasuositus  

 

Tietosuojaohje 

 Perehdytyskuvaukset  

Ohje muistutuksen ja kantelun laadintaan  

Valmiusohjeet  

Työturvallisuusilmoituksen täyttö- ja käsittelyohje  

Henkilöstökartoitus, sisäiset siirrot 

 Palo ja pelastussuunnitelma 

 Uhka ja väkivaltatilanteet  

Itsenäisen työskentelyn toimintaohje 

Etätyö 

Tietoturvallisuus etätyössä 

 Ohje itsemääräämisoikeuden rajoittamistoimenpiteiden käytöstä asumispalveluyksi-
köissä 

Salon kaupungin valvontasuunnitelma 

 Viestintäsuunnitelma 

Salon kaupungin sosiaalisen median ohje 

 Lääkehoitosuunnitelmat  

 Työsuojelun toimintaohjelma 

 Salon kaupungin asiakasväkivallan ohjeistus 

 Sisäilmaohjeistus 

 Koronaan liittyvät ohjeistukset: 

Salon kaupungin rekrytointiopas 

 Perehdyttäjän muistilista 

 Varhaisen puuttumisen malli 

Salon kaupungin Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

 Koulutusapurahan hakulomake 

Henkilöstö -ja Koulutussuunnitelma  
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Asiakastietojen luovuttamisen ohjeistus 

Laiterekisteri ja laitepassi 

 

Koronaan liittyvät ohjeistukset:  

Koronaohjeistuksia on laadittu tilanteen mukaan seuraten valtakunnallista ohjeistusta. 
Ajantasaiset ohjeet löytyvät Intrasta: https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut/SitePa-
ges/Testi.aspx?web=1  

ja Salon kaupungin internetsivuilta: https://salo.fi/koronavirus/ 

Mikäli yksikön koronatilanne on sellainen, että vierailijoita pyydetään tämä huomioi-
maan, ilmoitetaan tästä ensisijaiselle omaiselle suoraan puhelimitse ja lisäksi yksikön 
ulko-ovilla on tiedotus.  

 

       

Riskien tunnistaminen 

Vaarojen tunnistaminen tehdään yksiköissä henkilökunnalle anonyymin kyselyn avulla 
säännöllisesti 1-2 vuoden välein työsuojelun toimesta. Jokainen työntekijä vastaa ky-
selyyn henkilökohtaisesti ja sähköisesti. Kyselyn jokaiseen kohtaan on vastattava. Ky-
sely toimitetaan vastattavaksi pääsääntöisesti sähköpostitse, tarvittaessa voidaan 
käyttää avointa kyselylinkkiä.  

Vaarat selvitetään kaikista työpaikalla tehtävistä eri töistä ja työpisteiltä sekä kaikkien 
työntekijöiden osalta niin kattavasti kuin se on mahdollista. Mahdolliset riskit kirjataan 
ylös. Tunnistetuista vaaroista ja uhista arvioidaan niiden merkitys työntekijöiden tur-
vallisuudelle ja terveydelle eli on arvioitava vaarojen riskit. Niiden arviointi perustuu 
riskien määrittämiseen. Määrittämiseen kuuluu vaarallisen tapahtuman esiintymisto-
dennäköisyyden ja mahdollisten seurausten merkityksen arviointi. 

Osastonvastaava käsittelee vaarojen arvioinnin tulokset työyksikön työpaikkakokouk-
sessa yhteistyössä henkilöstön ja tarvittaessa kiinteistössä toimivien muiden osaston-
vastaavien kanssa yhteistyössä. Kyselyn mukaisten työyksikön vaaratekijöiden suu-
ruus, todennäköisyys ja merkittävyys arvioidaan työyksikössä yhteistyössä esimiehen 
johdolla. Työyksikkö arvioi riskien suuruuden ja todennäköisyyden pohjalta ristiintau-
lukoimalla riskien merkittävyyden. Merkityksen arvioinnin jälkeen selvitetään toimen-
piteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt vaarojen riskien torjumiseksi tai pienentämiseksi. 

Osastojen henkilökunta tekee vuosittain itsearviointia laatutyöhön liittyen. Yksiköissä 
tehdään säännöllisesti sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, jolloin mahdollisesti nousee 
esiin osastoilla kehitettäviä asioita (myös riskejä), ja näihin tehdään kehittämissuunni-
telma. 
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Haiproilmoitukset tehdään Lifecare-ohjelmassa. Muut epäkohtiin liittyvät ilmoituspoh-
jat, mm uhka- ja vaaratilanneilmoituspohja, löytyvät intrasta. 

Asiakaspalautteet ja tyytyväisyyskyselyt ovat käytössä, niihin kannustetaan osallistu-
maan, ja tulokset käydään läpi henkilökunnan kanssa ja nostetaan kehittämiskohteita. 
Hoitoneuvotteluissa ja jokapäiväisissä keskusteluissa mahdollisesti esille tulleet epä-
kohdat ja riskit käydään myös läpi asiakkaiden ja omaisten kanssa ja viedään tiedoksi 
yksiköiden henkilökunnalle.      

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, 
analysointi ja raportointi. Vastuu riskienhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä 
kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saatta-
minen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu 
työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, kor-
vattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan 
korvausten hakemisesta. 

Haittatapahtumien sekä läheltä piti -tilanteiden käsittely ja dokumentointi 

Kaikki poikkeamat käsitellään viimeistään seuraavassa osastokokouksessa. Tilanteen 
niin vaatiessa poikkeama käsitellään heti asianosaisten kanssa. Henkilöstöön kohdis-
tuneet vaaratilanteet kirjataan uhka- ja vaaratilannelomakkeeseen. Asiakkaisiin koh-
distuneet tilanteet kirjataan Haipro – järjestelmään. Tiedot dokumentoidaan myös tar-
kasti asiakastietojärjestelmään kirjaamalla ja kaikkia osapuolia huomioimalla. Lääke-
poikkeama kirjataan Haipron lisäksi Lifecare-potilastietojärjestelmään ja asiasta tiedo-
tetaan asiakkaalle, hänen edunvalvojalleen tai asianhoitajalle. Haipro- järjestelmälle 
on omat vastuuhenkilöt, jotka tekevät koonnin puolivuosittain eri haitoista kullekin 
osastolle, ja osastot laativat omat kehittämiskohteet Haiprojen osalta. 

 

 

Korjaavat toimenpiteet 

Laatupoikkeamien, epäkohtien ja läheltä piti -tilanteiden sekä haittatapahtumien va-
ralle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jat-
kossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tapahtumien syiden selvittäminen ja 
niihin perustuen menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista 
toimenpiteistä tehdään kirjaukset omavalvonnan seuranta-asiakirjaan. 

Tilanteista käytyjen keskustelun ja yhteisen arvioinnin perusteella ratkaistaan, onko 
tarpeen muuttaa joitakin olemassa olevia tapoja tai käytäntöjä. Jos muutoksia teh-
dään, ne käydään henkilöstön kanssa läpi osastopalavereissa, joista laaditaan kirjalli-
nen muistio. Muistio tallennetaan intranettiin, josta on kaikkien työyksikköön kuulu-
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vien työntekijöiden luettavissa. Erityisissä tilanteissa tiedotusta tehdä myös sähköpos-
tin kautta, jolloin yleistä tiedottamista vaativat asiat saadaan mahdollisimman nope-
asti työntekijöiden tietoon. Tarvittaessa järjestetään koulutusta.  

  

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano  

Asioita ohjeistetaan osastopalavereissa, niistä kirjataan muistiot tallennettaviksi 
intraan, ja lisäksi käytetään sähköpostia ja ilmoitustauluja tiedonkulkuun. Omaisille 
voidaan lähettää myös postia asioista tai soittaa. Henkilöstölle tehdyn riskien arviointi- 
kyselyn ja arvioinnin jälkeen selvitetään toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt 
vaarojen riskien torjumiseksi tai pienentämiseksi. 

Nimetty vastuuhenkilö (osastonvastaavan kanssa) vastaa siitä, että toimenpideohjel-
maan kuvatut toimet tulevat toteutettua sovitulla tavalla ja aikataulussa. 

Toimenpideohjelma toimitetaan omalle esimiehelle (hoivatyön päällikölle) sekä työ-
suojelupäällikölle sähköisesti. Työsuojelupäällikkö toimittaa ohjelman tiedoksi työter-
veyshuoltoon, jotta sitä pystytään hyödyntämään työpaikkaselvitysten yhteydessä. 

 

 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren 

salla.lindegren@salo.fi p.044 7726557 

Asumispalveluiden päällikkö Susanna Kaunisto 

susanna.kaunisto@salo.fi p.044 7726131 

Asumispalveluiden kehittäjä Kaisa Niinistö 

kaisa.niinisto@salo.fi p.044 7726148 

Osastonvastaava Anni Jaakkola-Andersson  

anni.jaakkola-andersson@salo.fi p. 044 7726402 

Osastonvastaava Kirsi Heikkilä 

kirsi.heikkila@salo.fi p. 0447726400 

Osastonvastaava Anita Vuori  

anita.vuori@salo.fi p. 044 7726406 

hoivatyön päällikkö Heli Poikela  
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heli.poikela@salo.fi p. 044 7726153    

Yksikkökohtaisesta ja päivittäisestä omavalvonnasta, ohjeistuksien ja toimintakäytän-
teiden noudattamisesta vastaa osastonvastaava henkilöstöineen. 

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään aina, kun toimintayksikön toiminnassa tapahtuu 
palvelun laatuun tai asiakasturvallisuuteen liittyviä oleellisia muutoksia. 

- hoivatyön päälliköt tarkistavat ja päivittävät omavalvontasuunnitelmasta omien 

vastuualueidensa mukaiset yleiset kaikkia yksiköitä koskevat tiedot vuosittain ja erik-
seen sovitulla aikataululla. 
        

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävänä yksikössä ilmoitustaululla, siten että 
asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä 
pyyntöä tutustua siihen. Omavalvontasuunnitelmanliitteitä voi pyytää nähtäväksi 
osastonvastaavalta erikseen. 

Omavalvontasuunnitelmat löytyvät Salon kaupungin nettisivuilta osoitteesta:  

https://salo.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/laadun-tunnusmerkit/  

 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omai-
sensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa käyttäen apuna RAI -arviointia. Arvi-
oinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistami-
sesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palautta-
minen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutar-
peen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykki-
nen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon 
toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten 
terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontak-
tien vähyys tai kipu. 

Asiakkaan tuloa ympärivuorokautiseen hoivaan on kuvattu tarkemmin alla olevan pro-
sessin kautta: 
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Asiakkaan tulo hoivakoti: https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-tyotila/Laa-
tutyo/Jaetut%20asiakirjat/Prosessit%20ja%20ty%C3%B6selosteet/Asuk-
kaat%20tulo%20osastolle%20hoivakoti%20ja%20ty%C3%B6seloste.pdf 
    

Uuden asiakkaan muuttaessa ympärivuorokautiseen hoitoon, pidetään hoitoneuvottelu 
n. kuukauden kuluessa muutosta. Palvelun alkaessa asiakkaalle nimetään omahoitaja, 
joka kutsuu koolle hoitoneuvottelun. Hoitoneuvotteluun osallistuu asiakas ja omahoi-
taja (tarvittaessa muita asiantuntijoita) sekä asiakkaan suostumuksella hänen lähei-
nen, omainen tai laillinen edustajansa. Jos lääkäri osallistuu hoitoneuvotteluun, tekee 
hän aluksi ennakoivan hoitosuunnitelman ja tämän jälkeen hoitajien toimesta varsi-
nainen hoitoneuvottelu jatkuu.  

Hoito- ja palvelusuunnitelma      

Hoitoneuvottelun jälkeen omahoitaja kirjaa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman 
Lifecare asiakastietojärjestelmään hoitotyönsuunnitelma (HOISU)-lehdelle. Hoito- ja 
palvelusuunnitelman päivittää omahoitaja ohjeistuksen mukaisesti kuuden kuukauden 
välein tai asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa. Muut tarvittavat ja asiakkaan ja 
omaisten kanssa sovitut asiat kirjataan LifeCare-asiakastietojärjestelmässä elämisen-
toiminnot (E-toim) lehdelle. 

Hoitosuunnitelman tietopohjana käytetään RAI -toimintakyvyn arvioinnista saatuja 
sekä elämän kaari- saatuja yksilöllisiä tietoja. 

 

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät 
läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus 
suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemää-
räämisoikeuttaan. Vanhuspalveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vah-
vistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Itsemääräämisoikeutta koskevista käytännöistä kes-
kustellaan sekä asiakasta hoitavan lääkärin että omaisten ja läheisten kanssa ja ne 
kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään 
päivittäin kirjaukset asiakasasiakirjoihin. 

Asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen varmistetaan siten, että asiakkaan 
voimavaroista ja elämänhistoriasta kerätään tietoa asiakkaalta itseltään tai hänen lä-
heisiltään.  

 Asiakkaan hoidon ja palvelun suunnittelun ja arjen toiminnan lähtökohtana ovat 
aina ensisijaisesti asiakkaan oma tahto, mielipide, mieltymykset ja toiveet.  

 Asiakas osallistuu hoitoa ja arkitoimintoja koskevaan päätöksentekoon niin pal-
jon kuin se hänen sairautensa ja toimintakykynsä huomioiden on mahdollista.  
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 Asiakkaalle pyritään aina kertomaan hänen hoitoonsa ja palveluunsa liittyvät 
asiat hänen vointinsa ja sairautensa edellyttämällä tavalla.  

 Asiakasturvallisuus ja terveyshyvinvointi ovat ensisijaisia asiakkaan hyvinvoin-
nin ja turvallisuuden kannalta. Hoito ja hoiva, sekä hoivaympäristö huomioi-
daan arjen toiminnoissa 

 

Itsemääräämisoikeus - rajoittamisen periaatteet ja ohjeet 

Itsemääräämisoikeuden vahvistamisen ja rajoittamisen periaatteet ja ohjeet on kir-
jattu erilliseen ohjeeseen:  

https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-tyotila/Ohjeet-ja-lomakkeet/Jaetut%20asia-
kirjat/Toimintaohjeet/Rajoittamistoimenpiteet%20ymp%C3%A4rivuorokauti-
sessa%20hoidossa%20.pdf     
   

Rajoitustoimenpiteillä puututaan asiakkaan perusoikeuksiin ja sen vuoksi ne ovat aina 
viimesijaisia ja poikkeuksellisia toimenpiteitä. 

 Toimenpiteistä on aina valittava vähiten perusoikeuksiin kajoava keino ja se on 
lopetettava heti, kun toimenpide ei enää ole välttämätön. 

 Rajoittamistoimenpiteiden käyttämisestä yksilöidyn / perustellun päätöksen te-
kee palveluyksikön lääkäri. 

 Rajoittamispäätös on aina määräaikainen ja kestoltaan korkeintaan kolme (3) 
kuukautta. 

 Ennen rajoittamistoimenpiteen jatkamista on hoitohenkilökunnan, sekä lääkärin 
on arvioitava asiakkaan tilanne uudelleen ja tehtävä uusi päätös.  

 Osastonvastaava vastaa yhdessä sairaanhoitajan kanssa siitä, että lääkärin 
päätökset rajoitustoimenpiteiden käytöstä ovat voimassa (tehty ja päivitetty) 
sekä asiakkaan / läheisen näkemykset on pyydetty ja huomioitu rajoitustoimen-
piteitä koskevassa päätöksenteossa.  

 Päätökset ja muut kirjaukset rajoitustoimenpiteistä tulee tehdä aina rajoitustoi-
menpidettä käytettäessä asiakastietojärjestelmä Lifecareen.  
 

Asiakasturvallisuuden varmistamiseksi osastojen Väinölän ja Tyynelän ulko-ovet on lu-
kittuna, mikä mahdollistaa asiakkaiden vapaamman liikkumisen yksikön tiloissa.  

    

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Asukkaiden ja omaisten/läheisten osallisuus ja arvokas kohtaaminen, ovat osa oikeus-
turvaa. Sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksiin kuuluvat laadullisesti hyvä sosiaalihuolto 
ja hyvä kohtelu. Asiakkaan vakaumuksen ja yksityiseen on lisäksi suhtauduttava kun-
nioittavasti. Asiakkaalla / omaisella on oikeus reklamoida kokemastaan kohtelusta tai 
epäkohdasta.  
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Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) 
tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiak-
kaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. Jokainen henkilöstön jäsen on velvollinen puuttu-
maan tilanteeseen havaitessaan epäasiallista kohtelua tai työtehtävien laiminlyöntiä. 
Havainto epäasiallisesta kohtelusta tai työtehtävien laiminlyönnistä tulee viivytyksettä 
kertoa osastonvastaavalle hyödyntäen Intrassa olevaa lomaketta: SHL 48 § henkilö-
kunnan ilmoitusvelvollisuus. Osastonvastaava vie asian edelleen tiedoksi myös hoiva-
työn päällikölle, joka vie asian edelleen eteenpäin asumispalveluiden päällikölle ja 
vanhuspalveluiden johtajalle.  

 

Asiakkaan osallisuus 

Osallisuus omassa elämässä ja suhteessa hoitoon koetaan henkilökohtaisesti. Se on 
kuulumista ja kuulluksi tulemista. Asiakkaan osallisuutta edistää hänen omat voima-
varansa, osallistuminen itsehoitoon ja itsemääräämisoikeus. Sosiaaliset suhteet ja tur-
valliseksi koettu ympäristö tukevat osallisuuden kokemusta. 

 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan ke-
hittämiseen 

Säännölliset asukkaiden ja omaisten iltapäivät?  

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämi-
sessä 

Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti ja säännöllisesti vuosittain omaisille tehtä-
vän kirjallisen kyselyn muodossa. Intervallihoidossa olevilta asiakkailta kerätään asia-
kaspalautetta jakson jälkeen. Suullista ja kirjallista palautetta otetaan aina vastaan. 
Palautetta voi antaa paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostitse henkilökunnalle. Yk-
siköissä on käytössä myös palautelaatikko, johon palautetta voi jättää. 

Henkilökunta kirjaa saamansa suullisen palautteen Intrassa olevan linkin kautta: 

https://response.questback.com/isa/gbv.dll/by-
link?p=5kprNokC0PdwU6NRdavKPfFkk_D5XTJWpNrLyW31q-
3Mq1LsxE10k8MeFfGZaJ880 

Kaikki palaute käsitellään yksikön sisäisessä palaverissa ja toimintaa kehitetään pa-
lautteen suuntaisesti tarpeen niin vaatiessa. Vastuuhenkilö palautteen käsittelyssä ja 
hyödyntämisessä on osastovastaava. 

        

Asiakkaan oikeusturva 

Muistutus – kantelu – muut valvonta-asiat ja käsittely 
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Jos sosiaalihuollon asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hoitoon tai kohte-
luun, hän voi: 

 olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen 
 tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhalti-

jalle 
 tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle: ensisijaisesti oman alueen aluehallinto-

virastoon tai Sosiaali- ja terveyshuollon lupa- valvontavirastoon (Valvira) 

   

Asiakkaalla on oikeus olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen seuraavissa tilanteissa: 

 Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon asiakkaana. 
 Haluat neuvoja sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdis-

tuvan valituksen tekemisessä.  
 Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä ja lain 

soveltamisesta asuinkunnassasi. 
 Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tai 

tyytymätön saamiisi palveluihin. 
 Olet tyytymätön sosiaalihuollon työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saa-

maasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi. 
 Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon päätöksiä tai sopimuksia. 

   

Salon kaupungin sosiaaliasiamiehenä toimivat Merikratos Oy:n sosiaaliasiamiehet 

Maija-Kaisa Sointula 

Jarno Heino 

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:  

Neuvonta 

tiistai klo 12-15 

keskiviikko–torstai klo 10–13 

p. 050 341 5244 

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen. 

 

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassa pidettäviä tietoja) 

sosiaaliasiamies@merikratos.fi  

Postiosoite 

Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.   
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Muistutus 

Mikäli asiakas kokee tyytymättömyyttä saamaansa palvelun laatuun tai siihen liitty-
vään kohteluun, on hänellä oikeus tehdä muistutus. Muistutukset käsitellään palvelu-
yksikössä ja suunnitellaan tarvittavat kehittämistoimet. Muistutukset pyritään käsitte-
lemään viivytyksettä. Muistutuksen tehneelle lähetetään kirjallinen vastine viimeistään 
neljän (4) viikon kuluessa muistutuksen saapumisesta. 

Ohje muistutuksen käsittelyyn löytyy Intrasta:  

https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-tyotila/Ohjeet-ja-lomak-
keet/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BB981EB94-4BF9-44B4-BFF9-
C24C31A338B6%7D&file=Muistutus%20ja%20kantelu.doc&action=default 

 

Kantelu 

Sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon epäkoh-
dista myös kantelun aluehallintovirastoon. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu 
kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa. Joissain tapauksissa 
aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi Valviran (esimerkiksi vakavat 
hoitovirheet, valtakunnalliset tai periaatteellisesti tärkeät asiat). Valvira tai aluehallin-
tovirasto voi myös siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimin-
tayksikössä, jota kantelu koskee. Myös eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston 
oikeuskansleri ylimpinä laillisuusvalvojina voivat käsitellä sosiuaali- ja terveydenhuol-
toa koskevia kanteluita. 

 

Kuluttajaneuvonnan palvelut ja yhteystiedot   

Kuluttajaneuvonta antaa tietoa kuluttajan oikeuksista, mm. tavaran tai palvelun vir-
heen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta sekä avustaa ja sovittelee kulutta-
jan ja yrityksen välisiä riitatilanteita. 

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV 

- Puhelin 029 505 3050. Palveluaika ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–15 

- Tutustu sivustoon, anna palautetta, tee kehittämisehdotuksia: 

https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/  

 

Eettinen työryhmä 
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Vanhuspalveluihin on perustettu työryhmä eettisten ongelmien käsittelyä 
varten. Työryhmän jäseninä toimivat esimerkiksi vanhuspalveluiden asian-
tuntija, asumispalveluiden päällikkö/hoivatyön päällikkö, kotihoidon alue-
päällikkö, tiiminvastaava, osastonvastaava, sairaanhoitaja, lähihoitaja, 
hoiva-avustaja, kodinhoitaja, palveluohjaaja, laitoshuoltaja tai kotikuntou-
tuksen työntekijä. Työryhmän kokoonpano ja työryhmän jäsenten määrä 
saattaa vaihdella toimikausittain. eettisen työryhmän puheenjohtajana toi-
mii asumispalveluiden kehittäjä. 

Kaikki vanhuspalveluiden työntekijät voivat tuoda esille eettisen työryhmän 
käsiteltäväksi asioita ottamalla yhteyttä työryhmän jäseneen tai lähettä-
mällä asian Questback-linkin kautta. Linkki on vanhuspalveluiden intrassa.  
https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-tyotila/SitePages/Home.aspx  

                              

Lisää eettisen työryhmän toiminnasta voit lukea täältä:  

https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-ty-
otila/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B67941A4A-0073-435E-
B875-67F0FFCCAAD0%7D&file=Eetti-
nen%20ty%C3%B6ryhm%C3%A4.docx&action=default&DefaultItemO-
pen=1 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta 

Asiakkaan hoito ja palvelut suunnitellaan siten, että se tukee kokonaisvaltaisesti asi-
akkaan hyvinvointia. Asiakkaan hoidon ja palvelun suunnittelun apuna on käytössä 
RAI-toimintakykyarviointi. RAI:n tulosten perusteella saadaan tietoa mihin asioihin 
asiakkaan hoidossa tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Toimintakyvyn arvioinnin lisäksi 
asiakkaan hoitoa ja palvelua suunniteltaessa huomioidaan asiakkaan elämänhistoria ja 
voimavarat. Asiakkaan hoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 
Tavoitteena on ylläpitää edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaa-
lista toimintakykyä. Asiakkaalle suunnitellaan realistinen ja tavoitteellinen hoito huo-
mioiden asiakkaan jäljellä olevat voimavarat ja toimintakyky.  Asiakkaan hoito toteu-
tetaan kuntouttavien toimintamallien mukaisesti. Kuntouttava työote tarkoittaa kaik-
kia niitä hoidossa käytettäviä toimintoja/toimintatapoja, joilla asiakkaiden omaa aktii-
visuutta pyritään ylläpitämään. 

Toimintayksikön henkilöstö vastaa asiakkaiden arjen elävöittämisestä. Arjen elävöittä-
minen tarkoittaa palveluyksikön henkilöstön sekä vapaaehtoisten, seurakunnan, kol-
mannen sektorin toimijoiden, alueen oppilaitosten sekä muiden toimijoiden asiakkaille 
järjestämää virikkeellistä toimintaa.  

Asiakkaiden sosiaalista kanssakäymistä tuetaan mahdollistamalla hänen osallistumi-
sensa yhteiseen oleskeluun toisten asiakkaiden kanssa, erilaisiin yksiköissä järjestet-
täviin tilaisuuksiin ja mahdollistamalla yhteydenpito omaisiin ja läheisiin. 
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Asiakkaiden ulkoilua pyritään toteuttamaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Ulkoilun 
seuranta toteutetaan asiakastietojärjestelmän kirjausten kautta. Omaisten/läheisten 
mukana olo asiakkaan seurana erilaisissa tilaisuuksissa tai esim. ulkoilutus seurana on 
toivottavaa. Osaston seinällä on ulkoilulista. 

Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden toteutumista seura-
taan jatkuvasti siten, että asiakastietojärjestelmään jokainen asiakasta hoitava työn-
tekijä kirjaa kuvailevasti hoidon toteutusta peilaten asetettuihin tavoitteisiin. Hoito- ja 
palvelusuunnitelma sekä RAI-arviointi päivitetään vähintään puolivuosittain. Asiak-
kaalla ja/tai hänen läheiselleen annetaan heidän niin halutessaan mahdollisuus osallis-
tua hoitosuunnitelman päivitykseen. RAI-arvioinnin tulosten avulla voidaan arvioida 
kattavasti asiakkaan toimintakykyä ja terveyttä ja niissä tapahtuneita muutoksia sekä 
asettaa uusia tavoitteita. 

 

Ravitsemus 

Ravitsemuksessa huomioidaan ruokaviraston voimassa olevat ikääntyneiden ravitse-
mukselle annetut ravintoaineiden saanti- ja ruokasuositukset. Asiakkaille tarjotaan 
monipuolista ruokaa. Ruoka pyritään tarjoamaan tasaisesti niin, ettei ruokailujen vä-
liin jää yli 11 tunnin paastoa edes yöaikaan. Ruokailun järjestämisessä on huomioi-
tava asiakkaiden toiveiden lisäksi erityisruokavaliot. Myös uskontoon tai eettiseen va-
kaumukseen perustuva ruokavalio otetaan palvelussa huomioon.  

Ravitsemustilan arviointi (MNA -mittaus), joka tehdään osana RAI -arviointia, on osa 
asiakkaan hoidon ja palvelun suunnittelua. Painoa seurataan yksilöllisesti tarpeen mu-
kaan, mutta vähintään puolivuosittain. RAI-arvioinnista saadaan lisäksi tietoa tahatto-
masta painonlaskusta ja riittämättömistä aterioista. Tulosten perusteella tarvittaessa 
tehostetaan ruokavaliota. Tarvittaessa asiakkaan ravitsemus- ja nestetasapainoa voi-
daan seurata ruokapäiväkirjan tai nestelistan avulla. Mikäli asiakkaan toimintakyky 
sitä edellyttää, ruokailuissa käytetään tarvittavia erilaisia apuvälineitä. Asiakkaan ra-
vitsemuksesta keskustellaan hoitoa ja palvelua suunniteltaessa ja mieliruoat sekä 
muut yksilölliset ruokailutottumukset, erityisruokavalio sekä mahdollinen lisäravintei-
den tarve kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Tarvittaessa voidaan konsultoida 
terveyspalveluiden ravitsemusterapeuttia. 

Ruokahuollosta on yksiköiden erilliset omavalvontasuunnitelmat, jota tulee noudattaa. 
Suunnitelmat löytyvät Vanhuspalveluiden Intrasta Yksiköiden toimintaa koskevat asia-
kirjat. 

Hygieniakäytännöt 

Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan henkilökohtainen hygienia yh-
tenä osa-alueena, jos asiakas tarvitsee siinä apua ja tukea. Asiakkaan henkilökohtai-
seen hygieniaan, suu- ja hammasproteesihygieniaan sekä asuinympäristön hygieniaan 
liittyvät toiminnot suunnitellaan asiakkaan omien voimavarojen ja tarpeiden mukai-
sesti. Omahoitaja/t arvioivat hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista sekä sitä, 



 
 Salon kaupunki Versio: 1 
 Vanhuspalvelut Päivämäärä: 27.9.2022 
 Tehdaskatu 2 Laatija: Osastonvastaavat 
 24100 SALO Hyväksyjä: Hoivatyön päällikkö 
 puh. 02 7781/ Keskus Päivitysvastuu: Osastonvastaavat 

23 
 

vastaako suunniteltu hoito ja palvelu asiakkaan tarpeita. Hygienia-asioiden osalta teh-
dään yhteistyötä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hygieniahoitajan kanssa. Varsi-
nais-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa alueen palveluyksiköille sekä yleisiä hygienia 
ohjeita mutta myös ylläpitää ajantasaista ohjeistusta erilaisia infektioita ja tarttuvia 
sairauksia ja niiden ehkäisyä koskien. Yksiköissä on nimetyt hygieniavastaavat. Hygie-
niavastaavat jakavat työyksiköissä saamiaan ohjeita ja opastavat tarvittaessa infekti-
oiden ja tartuntojen ennaltaehkäisyssä. Infektioepidemioiden aikana toimitaan aina 
erillisten ohjeiden mukaan. Käsihuuhteen kulutusta seurataan terveyspalveluiden far-
maseutin toimesta. Hyvinvointipalveluiden Hygieniakansio ja Jäteohje ovat löydettä-
vissä vanhuspalveluiden Intrasta. 

Yksiköiden siivouksesta vastaavat laitoshuoltajat siivousmitoituksen mukaisesti. Liina-
vaatteet hankitaan vuokratekstiileinä Puro tekstiilihuoltopalvelut Oy:lta. Asiakkaiden 
omat vaatteet pestään yksiköissä vaatteiden pesuohjeiden mukaisesti joko hoitajien, 
hoiva-avustajien tai laitoshuoltajien toimesta.  

 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Asiakkaiden lääkäri- ja hammashoidon palveluista vastaa Salon terveyspalvelut. Lää-
käripalveluiden vastuuhenkilönä toimii terveyspalveluiden johtaja Petri Salo. Asiakkai-
den kiireellisestä sairaanhoidosta vastaa Salon yhteispäivystys. Äkillisissä kuolemanta-
pauksissa otetaan yhteyttä virka-aikana yksikön omalääkäriin ja virka-ajan ulkopuo-
lella päivystyksen lääkäriin ja tarvittaessa poliisiin. Kuoleman toteaminen ympärivuo-
rokautisessa hoidossa ohje löytyy vanhuspalveluiden Intrasta.  

Vanhuspalveluiden ohjeita on laajasti kerätty Intraan, lisäksi terveyden- ja sairaanhoi-
don ohjeita löytyy asiakastietojärjestelmä Lifecaren Yleisistä kansioista. Perehdytyk-
sen yhteydessä uudelle työntekijälle ohjataan, mistä toimintaohjeet ovat löydettä-
vissä.  

Asiakkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen arvioinnissa käytetään RAI (Resident As-
sessment Instrument) -arviointijärjestelmän mittareita. Arviointijärjestelmällä saa-
daan tietoa asiakkaan fyysisestä toimintakyvystä, päätöksentekokyvystä, muistita-
sosta, kivusta, terveydentilan vakaudesta, sosiaalisesta aktiivisuudesta jne. Järjestel-
män tuottamaa tietoa hyödynnetään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman teossa 
ja päivittämisessä puolivuosittain sekä tarvittaessa.  

Asiakkaille tehdään lääkärin toimesta hoidon alkuvaiheessa tulotarkastus ja ennakoiva 
hoitosuunnitelma (yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa) sekä vuosittain tilannear-
vio. Asiakkaan terveydentilassa tapahtuvista muutoksista otetaan tarvittaessa lääkä-
riin yhteyttä. Hoitajat seuraavat päivittäin asiakkaiden vointia ja tekevät heidän tilan-
teestaan väliarvion kolmen kuukauden välein. 

Asiakkaan kokonaishoidosta vastaa lääkäri. Lääkäripalvelut saadaan Salon terveyskes-
kuksesta. Sairaanhoitajalla on kokonaisvastuu asiakkaan terveyden- ja sairaanhoidon 
toteutumisesta. Sairaanhoitaja arvioi ja seuraa terveyden- ja sairaanhoidon riittä-
vyyttä ja tarvittaessa konsultoi muita asiantuntijoita. Sairaanhoitaja tekee valtuuk-
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siensa mukaisissa rajoissa päätöksiä asiakkaiden hoitoon liittyen sekä ohjaa ja ohjeis-
taa muuta henkilökuntaa toimimaan ohjeiden mukaisesti. Hoitohenkilöstö toteuttaa 
ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Hoitoon ja hoi-
vaan kuuluu asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen, sairauksien hoito ja laadukas 
saattohoito. 

 

Lääkehoito 

Yksikön lääkehoito perustuu yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, jossa linja-
taan lääkehoidon toteuttamisen periaatteet, siihen liittyvä vastuunjako sekä vähim-
mäisvaatimukset, jotka yksikön ja lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvan työnteki-
jän on täytettävä. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain.  

Lääkärillä on vastuu toimintayksikön ja yksittäisen asiakkaan lääkehoidon kokonaisuu-
desta. Lääkemääräykset ovat lääkärin vastuulla: lääkityksen aloittaminen ja lopetta-
minen sekä asiakkaan kokonaislääkityksen tarkastaminen. 

Sairaanhoitaja on päävastuussa lääkehoidon toteuttamisesta lääkärin määräysten mu-
kaisesti. Sairaanhoitaja vastaa, että lääkkeiden hankinta, varastointi, säilytys, silmä-
määräinen tutkiminen, käyttökuntoon saattaminen, jakelu sekä lääkeinformaation an-
taminen tapahtuvat asianmukaisesti ja lääketurvallisuutta edistäen. Kaikilta lääkehoi-
toon osallistuvilta hoitotyöntekijöiltä edellytetään voimassa olevaa lääkehoitolupaa. 
Lääkehoitolupaan oikeuttava lääkehoidon täydennyskoulutus suoritetaan Lääkehoidon 
Osaaminen Verkossa (LOVe) – verkkokoulutuksena. Kaikkien lääkehoitoon osallistu-
vien työntekijöiden lääkehoidon osaaminen tarkistetaan 5 vuoden välein. 
    

Monialainen yhteistyö 

Vanhuspalveluissa on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä Lifecare. Lifecaren 
kautta pystytään asioimaan terveyspalveluiden kanssa asiakkaan asioissa. Omahoi-
taja/tai yksikön sairaanhoitaja toimii yhteyshenkilönä ja tiedonkulun varmistajana asiak-
kaan asioissa. Asiakkaan suostumuksella voidaan tarvittaessa olla yhteydessä omaisiin, 
yksityisiin palveluntuottajiin, tukipalvelutuottajiin, viranomaistahoihin, erilaisiin asian-
tuntijoihin sekä vapaaehtoistoimijoihin niiltä osin mitä asiakkaan kokonaisvaltainen hoito 
edellyttää. Asiakkaan palvelukokonaisuutta voidaan tarvittaessa käsitellä myös moniam-
matillisissa työryhmissä 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Toimintayksiköillä on yksikkökohtaiset palo- ja pelastussuunnitelmat sekä poistumis-
turvallisuusselvitykset. Palo- ja pelastusviranomaiset tekevät palotarkastukset vuosit-
tain. Korjaus- ja toimenpidekehoituksiin reagoidaan välittömästi ja annetaan kirjalli-
nen vastineen palo- ja pelastusviranomaisen määrittelemässä aikataulussa. 
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Pelastussuunnitelma, paloturvallisuus, palotaulu, poistumistiet, sammutuspeitteet 
sekä toiminta hätätilanteissa käydään uuden työntekijän kanssa läpi perehdytysohjel-
man mukaisesti. Palo- ja pelastusasioita käsitellään säännöllisesti yksikön kokouk-
sissa. 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos tarkistaa yksiköiden palo- ja pelastussuunnitelmat 
sekä suorittaa lakisääteiset palotarkastukset yksiköihin. Poistumisturvallisuusselvityk-
set lähetetään vähintään kolmen vuoden välein tai jos niissä on muutoksia osoittee-
seen: pasi.lehtonen@turku.fi  

Salon edunvalvontatoimiston kanssa yhteistyössä asiakkaan taloudellisten asioiden 
hoitamiseksi. Tarvittaessa tehdään holhoustoimilain mukainen ilmoitus edunvalvonnan 
tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä, mikäli havaitaan että henkilö ei ole itse kyke-
nevä talouden hoitoon tai talouden hoito ei ole asianmukaisesti hoidettu muiden hen-
kilöiden toimesta. 

Lisätietoja edunvalvonnasta: https://salo.fi/sosiaali -ja terveyspalvelut/edunvalvonta/  

 

Henkilöstö 

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

Yksikössä on sen täyttöasteen mukainen, riittävä ja toiminnanehtojen vaatima 
henkilöstömäärä. Henkilöstö muodostuu hoitotyötä, puhdistustyötä, hallinnollista työtä 
ja avustavia tehtäviä tekevistä työntekijöistä.  

Henkilökuntaa Kukonkallion hoivakodissa on ympärivuorokautisesti: 3 osastonvastaa-
vaa, 8 sairaanhoitajaa, 58 lähihoitajia, 4 hoiva-avustajaa, 7 laitoshuoltajaa 

Lisäksi avustavissa tehtävissä voi toimia kuntouttavassa työtoiminnassa olevia 
henkilöitä tai työllistämistuella olevia henkilöitä, joita on vaihteleva määrä eri 
yksiköissä.  

Vanhuspalveluissa on käytössä varahenkilöstö, josta ensisijaisesti varataan sijaiset 
äkillisiin poissaoloihin. https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-
tyotila/Ymparivuorokautinen-
hoito/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B116A214C-FB6B-4ABC-8F9B-
0088 

Sijaiset rekrytoidaan keskitetysti KuntaRekry- järjestelmän kautta. Yhteinen ohje 
vanhuspalveluissa: https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-
tyotila/Ymparivuorokautinen-
hoito/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BCE69BBAA-BE8A-4B6D-B3C8-
D4AC6A8E2613%7D&file=Ymp%C3%A4rivuorokautisen%20hoidon%20sijaishaku.doc
x&action=default 

 



 
 Salon kaupunki Versio: 1 
 Vanhuspalvelut Päivämäärä: 27.9.2022 
 Tehdaskatu 2 Laatija: Osastonvastaavat 
 24100 SALO Hyväksyjä: Hoivatyön päällikkö 
 puh. 02 7781/ Keskus Päivitysvastuu: Osastonvastaavat 

26 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Rekrytointiprosessi pitää sisällään työntekijätarpeen kartoituksen, varsinaisen 
työntekijähaun johon kuuluu ulkoiset ja sisäiset ilmoitukset, hakemusten 
vastaanottaminen, haastatteluvalinnat, haastattelut, valintapäätökset ja niistä 
ilmoittaminen, valitun työntekijän todentaminen henkilöllisyyden tarkistaminen, 
ammattioikeuksien ja rekisterin tarkastus, tarvittava rokotussuoja, 
ulkomaalaistaustaisten työluvan ja ammattioikeuksien tarkistus, suositusten 
kysyminen, tutkinto- ja työtodistukset, työsopimusten tekeminen ja allekirjoittaminen. 
Rekrytoinnin valmistuttua ja uuden työntekijän työsuhteen alkaessa käynnistyy 
perehdytys. Rekrytoinnista vastaavat esihenkilöt. Rekrytoinnissa tukee ja ohjaa 
henkilöstöhallinto    

Henkilöstövoimavarojen riittävyyttä varmistetaan mm. osaamisen vahvistamisella ja 
kehittämisellä (koulutus ja vakanssimuutokset). Lisäksi voidaan suunnata koulutetun 
henkilöstön työpanosta ydintoimintoihin käyttämällä esim. työllistettyjä tai 
kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevia avustaviin tehtäviin.   

Kaupungin yhteiset rekrytointiohjeet löytyvät: https://intra.salo.fi/sites/Kaikki-
rekrytoinnista/SitePages/Home.aspx  

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Vanhuspalveluiden yhteinen perehdytysmateriaali on sähköisessä muodossa 
intranetissä. Yksikössä on lisäksi yksikön oma materiaali. Käytössä on perehdytyksen 
seurantalomake, joka sisältää tärkeitä yksikön toimintaan, asiakastyöhön ja 
lainsäädäntöön liittyviä asioita. Perehdytyksen yhteydessä käydään läpi myös 
omavalvontasuunnitelma sekä sen sisältämät asiat. Perehdyttäjä sekä perehdytettävä 
kuittaavat omalla allekirjoituksellaan ja päivämäärällä annetun ja vastaanotetun 
perehdytyksen. Perehdytyslomake palautetaan ja arkistoidaan. Kaikki työntekijät 
täyttävät Lifecare käyttöoikeussitoumuksen ja ovat suorittaneet 
tietosuojakoulutuksen. Perehdytyksestä vastaavat hoivatyön päällikkö ja osaston 
vastaava, mutta koko työyhteisö osallistuu perehdytykseen. Opiskelijoilla on yksikössä 
opiskelijaohjaajat. Opiskelijoilta kerätään jakson päätyttyä palaute sähköisellä 
kyselyllä. Palautteista tehdään kerran vuodessa koonti, joka käsitellään yksikössä. 

Vanhuspalveluiden perehdytysmateriaali löytyy sähköisessä muodossa intrasta: 
https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-tyotila/Perehdytys/SitePages/Home.aspx 

 

Vanhuspalveluissa laaditaan yhteinen koulutussuunnitelma kullekin kalenterivuodelle 
ja lähes kaikki vanhuspalveluiden koulutuksista järjestetään laajoina sisäisinä 
koulutuksina. Näiden lisäksi vuoden aikana toteutetaan eri ammattiryhmille 
suunnattua koulutusta joko palvelualueen sisäisesti tai yhteistyössä muiden 
palvelualueiden kanssa. Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua myös esimerkiksi 
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vastuutehtäviensä aihealueeseen liittyviin koulutuksiin. Koulutussuunnitelmassa 
huomioidaan vanhuspalveluiden toimintasuunnitelman mukaiset painopistealueet, 
työntekijöiden yksilölliset osaamistarpeet sekä työtehtäviin liittyvät erityistarpeet. 
Koulutustarvetta määritellään tarvittaessa vuoden aikana, mikäli ilmenee 
osaamistarpeen vaatimuksia esim. asiakkaisiin liittyen. Täydennyskoulutusvelvoite on 
vähintään kolme päivää vuodessa työntekijää kohden ottaen huomioon mm. 
työntekijän työtehtävät ja koulutus sekä työyhteisön toimintojen kehittämisvaihe. 
Osaamista ja koulutuksen tarvetta arvioidaan myös kehityskeskusteluissa, tuoden 
esiin mitä tavoitteita työntekijä itse asettaa ja mitä työnantaja odottaa. 
Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa kerran vuodessa. Käytössä 
on yhteinen kehityskeskustelulomake ja ohjeistus, josta vastaa henkilöstöhallinto. 

Vanhuspalveluiden koulutusohjeistus materiaaleineen löytyy sähköisessä muodossa 
intrasta: https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-tyotila/Koulutus-ja-
tyokierto/SitePages/Home.aspx 

 

Toimitilat 

 

Teknologiset ratkaisut  
 
Yksikössä on hoitajakutsujärjestelmänä hoitajakutsu.fi. Asiakas saa kutsuttua apua 
painikkeella. Lisävarusteina on käytössä liiketunnistinmatto. 
Kahden yksikön (Väinölä ja Tyynelä) ovet ovat lukittu ja ne ovat avattavissa sähköi-
sellä koodilla ja avaimella. 
Hoitajakutsujärjestelmässä on hoitajien hätäpainike, joka testataan säännöllisesti ja 
jolla hoitajat saavat tarvittaessa pyydettyä lisäapua tai apua toiselta osastolta. Yksi-
köissä, joissa on useampi ryhmäkoti, soitetaan yöaikaan toiseen ryhmäkotiin ohjeen 
mukaisesti: https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-tyotila/Ohjeet-ja-lomakkeet/Jae-
tut%20asiakirjat/Toimintaohjeet/Yksin%20ty%C3%B6skentelyn%20ohje.doc   
Kukonkallion hoivakodissa on Virve -puhelin, joka on tarkoitettu viranomaisviestintään 
hätätilanteessa.  
Hoitajakutsujärjestelmän huollosta vastaa Janne ?, johon pääkäyttäjä ottaa tarvitta-
essa yhteyttä.  
Laitteiden toimivuudessa havaituista epäkohdista ilmoitetaan viivytyksettä huoltoon 
(koskee hoitajakutsujärjestelmää) sekä osastonvastaavalle/yksikön esihenkilölle. 

 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimi-
vuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 

1 x kuukaudessa laitteiden testaus koko talossa ja kirjallinen seuranta  

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystie-
dot? 



 
 Salon kaupunki Versio: 1 
 Vanhuspalvelut Päivämäärä: 27.9.2022 
 Tehdaskatu 2 Laatija: Osastonvastaavat 
 24100 SALO Hyväksyjä: Hoivatyön päällikkö 
 puh. 02 7781/ Keskus Päivitysvastuu: Osastonvastaavat 

28 
 

Janne Sipilä janne@hoitajakutsu.fi p.044 0 100 310  

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia varten on laadittu 
yksikkökohtainen laiterekisteri sekä ohjeet laitteiden huoltoa ja korjausta varten.  

Ammattitaitoinen henkilökunta selvittää asiakkaan apuvälinetarpeen ja järjestää 
asiakkaan käyttöön tarvittavat apuvälineet.  

Jokainen yksikkö ottaa laitepassin säännölliseen käyttöönsä. 
https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-tyotila/Ohjeet-ja-
lomakkeet/Jaetut%20asiakirjat/Toimintaohjeet/Laitepassiohje%20ymp%C3%A4rivuor
okautinen%20hoito.pdf 

Fimean vaaratilanneilmoituslomake löytyy: 
https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-
K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-
8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290  

 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Osastonvastaavat 

Anni Jaakkola-Andersson anni.jaakkola-andersson@salo.fi p.044 772 6402 

Kirsi Heikkilä kirsi.heikkila@salo.fi p.044 772 6400 

Anita Vuori anita.vuori@salo.fi  p.044 772 6406 

 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä hen-
kilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko kä-
sittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Rekisterinpitäjän on rekis-
teriselosteessa määriteltävä, mitä asiakasta koskevia tietoja paleluntuottaja rekisteriin 
tallentaa, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä 
tietojen suojauksen periaatteet. Samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne 
tiedot, joita käytetään samassa käyttötarkoituksessa. Asiakkaan suostumus ja tietojen 
käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja 
asiakas- ja potilastietoja. Sosiaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttami-
sesta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja 
terveydenhuollon potilastietojen käytöstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista 
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annetussa laissa. Terveydenhuollon ammattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa kos-
kevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, 
jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asiakastiedot.  
Henkilöstöä koulutetaan ja perehdytetään tietojen käsittelyyn sekä kirjaamiseen ja 
ohjeisiin. Lisäksi asiakastietojärjestelmien turvallisuutta seurataan säännöllisesti tar-
kastamalla lokitiedot.  
Työntekijän on suoritettava seuraavat koulutukset:   
Tietosuojan ABC-verkkokoulutus  
Tietosuojan ABC2 -syvemmälle tietosuojaan -verkkokoulutus  
Tietoturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa  
 

Asiakastyön kirjaaminen 

Vanhuspalveluissa on määritelty kirjaamisohje, joka löytyy osoitteesta 
https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-tyotila/Ohjeet-ja-lomakkeet/SitePa-
ges/Home.aspx . Yksiköissä ovat kirjaamisvastaavat, jotka toteuttavat säännöllisesti 
kirjaamisen laaduntarkkailua. Ohjeet henkilötietojen käsittelyssä ja tietoturvasta ovat 
käyttöoikeussitoumuksessa ja ne käsitellään tietosuojakoulutuksessa.   
Jokaisen työntekijän kanssa käydään yhdessä läpi ja allekirjoitetaan yleinen vaitiolo-
sitoumus. Lisäksi ennen kuin Lifecare- asiakastietojärjestelmään annetaan käyttöoi-

keudet, jokaisen käyttäjän tulee allekirjoittaa salassapito‐ ja käyttäjäsitoumus ja pe-
rehtyä sen sisältöön. Henkilöstölle on säännöllisesti tietosuojakoulutuksia. Tietosuo-
jasta puhutaan aina, kun puhutaan kirjaamisesta ja asiakkaiden tietojen käsittelystä. 
Tietoturva ja salassapito ovat osa perehdytysohjelmaa. Tarkemmat Lifecaren kirjaa-
misohjeet löytyvät ohjelman navigaattorista. Lokitietoja seurataan säännöllisesti. 
Kaikki rekisteriselosteet ovat nähtävillä yksiköiden ilmoitustauluilla.  
Työntekijöiden kirjaaminen tapahtuu työnantajan antamilla tietokoneilla ja ohjelmis-
toilla. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus kirjata asiakkaan voinnista ja hoidosta 
vähintään kerran vuorokaudessa. Haavaa hoidettaessa haavan hoito kirjataan tarkasti 
joka kerta sekä lisäksi otetaan tarvittaessa kuva LifeCare -kameralla.   
Yksiköissä on hiljainen raportti, mikä tarkoittaa, että tarkoittaa, että suullisen raportin 
sijaan päivän tapahtumat luetaan Lifecare- asiakastietojärjestelmästä.   
Rekisteröidyllä eli asiakkaalla 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 kieltäytymi-
sestä ja sen perusteista. Asiakastietojen luovuttamisohjeet löytyvät intrasta osoit-
teesta: https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-tyotila/Ohjeet-ja-lomakkeet/SitePa-
ges/Home.aspx à Asiakastietojen luovuttaminen ja rekisteriselosteet.   
Rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyvät yksikön ilmoitustaululta. Tietosuojaseloste löy-
tyy myös intrasta osoitteesta: https://intra.salo.fi/sites/Vanhuspalvelut-tyotila/Oh-
jeet-ja-lomakkeet/Jaetut%20asiakirjat/Asiakastietojen%20luovuttami-
nen%20ja%20rekisteriselosteet/Sosiaalihuollon%20asiakasrekisteri.pdf       
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Salon kaupungin tietosuojavastaavan yhteystiedot:   
  
Johanna Kuusisto  
PL 77 (Tehdaskatu 2)  
24101 Salo  
puh. 044 778 2031  
Lisätietoja tietosuojavastaavan tehtävästä voit lukea osoitteesta: https://tieto-
suoja.fi/tietosuojavastaavat   
 

Asiakkaan asianhoitajan pyytäessä asiakastietoja toimitaan Asiakastietojen luovutus-
ohjeen mukaisesti ja täytetään Asiakastietopyyntölomake.  

Asiakasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomake 

Asiakasrekisteritietojen oikaisuvaatimuslomake 

Lokitietojen luovutusohje 

Lokitietojen selvityspyyntölomake 

Ikääntyneen väestön sosiaalihuollon palveluiden asiakasrekisteri 

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat 

 

Työntekijän on suoritettava seuraavat koulutukset:  

Tietosuojan ABC-verkkokoulutus 

Tietosuojan ABC2 -syvemmälle tietosuojaan -verkkokoulutus 

Tietoturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 

 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Yksiköiden omavalvonnan toteutumisen seurantaan käytetään laatu- ja vaikuttavuus-
indikaattoreina valtakunnallisesti määriteltyjä ja vanhuspalveluissa yhteisesti sovittuja 
indikaattoreita. Yksikön osastonvastaava/esihenkilö ja hoivatyön päällikkö seuraavat 
omien yksiköidensä laatumittareita.   
Laatumittareiden lisäksi analysoidaan palautteita, muistutuksia, valvontaviranomais-
ten käsittelemistä asioista saatavia tietoja, potilasvahinkoasioita sekä sosiaaliasiamie-
hen toimintakertomuksista saatavia tietoja. Osastonvastaava/yksikön esihenkilö joh-
taa ja kehittää omaa yksikköänsä em. tietojen pohjalta.  
  
Toiminnassa todetut kehittämistarpeet:  
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