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LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE 

Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimi-

sessa. Se on laadittu Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti, joka tuli voi-

maan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonaisuudet ja jokainen 

toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteu-

tuvat palvelun käytännössä. Erilliseen ohjeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta 

niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä 

siinä olevat ohjaavat tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palvelun-

tuottajan oma logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva oma-

valvontasuunnitelma. 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksiköiden lisäksi sosiaalihuollon tukipalve-

luille ja sosiaalityön palveluille, kuten lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyvien pal-

velut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. 

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

Palveluntuottaja 

Nimi Oulunkaaren kuntayhtymä, Iin vanhuspalvelut, Iin hoiva ja palveluasunnot, 

 Emmintupa             Y-tunnus 1006538-5 

Kunta 

Kunnan nimi Iin kunta       

Kuntayhtymän nimi Oulunkaaren kuntayhtymä     

Sote-alueen nimi Pohjois-pohjanmaan maakunta     

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Iin hoiva ja palveluasunnot, Emmintupa     

Katuosoite Asemantie 167, 91100 II      

Postinumero 91100   Postitoimipaikka Ii 

Sijaintikunta yhteystietoineen Iin kunta     

puhelin/Emmintupa p. 050 3950 230 tai 050 430 4036    

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Ikäihmiset, tehostettu palveluasuminen (35 paikkaa), hoivahoito (2 paikkaa) ja vuoro-

hoito (1 paikka)  

https://www.oulunkaari.com/
https://www.valvira.fi/-/maarays-1-2014-yksityisten-sosiaalipalvelujen-ja-julkisten-vanhuspalveluiden-omavalvontasuunnitelmasta
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Esimies  Hillevi Turpeinen (vs.palveluesimies) 

Puhelin 040 4855 324  Sähköposti hillevi.turpeinen@oulunkaari.com  

Vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö  

puhelin 050310 7370                 sähköposti hannele.poykio@oulunkaari.com 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen 

palvelujen laadusta. 

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palvelua tuotetaan. Toiminta-ajatuksen tulee 

perustua toimialaa koskevaan lainsäädäntöön. Keskeiset sosiaalihuollon palvelua ohjaa-

vat lait ovat sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

sekä erityislakeina lastensuojelu- ja vammaispalvelulaki sekä laki kehitysvammaisten eri-

tyishuollosta, mielenterveys- ja päihdehuoltolaki ja vanhuspalvelulaki. 

Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus? 

 

 Iin hoiva ja palveluasunnot, Emmintupa tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huo-
lenpitoa ikäihmiselle, joka ei voi asua useiden toimintakykyvajeiden vuoksi kotona. 
Turvaamme ikäihmiselle hyvän elämän, kun omat voimavarat ja toimintakyky ovat 
hiipuneet. Tavoitteena on asiakkaiden elinympäristön viihtyvyys, hoidon turvalli-
suus ja hyvän hoidon laatu. Henkilöstön toiminnan tavoitteena on antaa hoitoon 
tulevalle ikäihmiselle hyvää ja tarpeita vastaavaa hoitotyön palvelua kaikkina vuo-
rokauden aikana, ympärivuorokauden. Hoitotyö perustuu henkilöstön tieto- ja tai-
toperustaan sekä omaksuttuun ammattietiikkaan.  

 Hoitotyö on asukkaan toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää. Asukkaita kannustetaan 
mahdollisuuksien mukaan sekä voimavaralähtöisesti osallistumaan päivittäisiin toi-
mintoihinsa. 

 Asiakaslähtöinen toimintatapa näkyy arjessa.  
     

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Sosiaalihuollon palveluiden tulee toteuttaa sosiaalihuollon lainsäädännön keskeisiä peri-

aatteita. Palveluiden tulee edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvalli-

suutta, vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein 

https://www.oulunkaari.com/
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tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistä-

vät toimenpiteet, edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun 

ja kohteluun sosiaalihuollossa. 

Arvot liittyvät läheisesti myös työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja 

myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia käytännön työstä nouseviin kysymyk-

siin. Arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien asetta-

miseen ja keinoihin saavuttaa ne. Toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön/palvelun tavoit-

teita ja asiakkaan asemaa yksikössä/palvelussa. Toimintaperiaatteita voivat olla esimer-

kiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa 

toimintaperiaatteet muodostavat toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näky-

vät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaamisessa.  

Toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet ovat osa omavalvontasuunnitelmaa oh-

jaten omavalvonnan toimeenpanoa. 

Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet? 

Asumispalvelu muodostuu asiakkaalle tarjottavasta kodinomaisesta, viihtyisästä ja asi-

akkaan henkilökohtaisia tarpeita vastaavasta asumisesta, siihen keskeisesti liittyvistä 

tukipalveluista ja kuntoutuksesta, kuntoutumista edistävästä hoidosta ja hoivasta. Pal-

velukokonaisuus edistää asiakkaan turvallista ja arvokasta elämää, tukee omatoimista 

elämää ja mahdollistaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä 

ja kuntoutumisen. Asiakasta aktivoidaan ja kannustetaan omatoimiseen ja itsenäiseen 

suoriutumiseen omien voimavarojen mukaan. Asiakasta hoitaa perehdytetty, ammatti-

taitoinen henkilökunta. 

Esteetön, turvallinen ja viihtyisä ympäristö mahdollistaa itsenäistä suoriutumista ja 

vahvistaa sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta mielekkääseen tekemiseen asukkaan 

voimavarojen mukaisesti. Asukkaiden hoitoympäristö pyritään pitämään rauhallisena ja 

turvallisena. Asukkaiden mielenvireyden kannalta mahdollisuus ulkoiluun on tärkeää. 

Sisäpihalla asukas voi omien voimavarojen mukaan ulkoilla itsenäisesti. Myös parvek-

keella on mahdollisuus ulkoiluun. Hoitotyö on kokonaisvaltaista ja ympärivuorokautista 

ja siihen sisältyy hyvä saattohoito. Jokaiselle ikäihmiselle on nimetty oma-/vastuuhoi-

taja, joka pitää muiden hoitajien lisäksi tarvittaessa yhteyttä omaisiin ja huolehtii asi-

akkaan lääkehoidosta. Omaisten kanssa voidaan keskustella puhelimitse, etäyhteydellä 

sekä omaisten vieraillessa osastolla. Vuorossa olevalta hoitajalta voi kysyä asioista. 

Omaisia kannustetaan osallistumaan hoitoon, ulkoiluun ja yhteistyöhön henkilökunnan 

kanssa. Kotilomat ovat mahdollista toteuttaa.   

  

https://www.oulunkaari.com/
https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf
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3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien riskien tunnistaminen on omavalvontasuun-

nitelman ja omavalvonnan toimeenpanon lähtökohta. Ilman epäkohtien tunnistamista ei 

asiakas- ja potilasturvallisuusriskejä voi ennalta ehkäistä eikä toteutuneisiin epäkohtiin 

puuttua suunnitelmallisesti. Omavalvonta perustuu riskienhallintaan, jossa palveluun 

liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtien uhkia tulee arvioida monipuolisesti asiakkaan 

saaman palvelun näkökulmasta.  

Riskit voivat aiheutua esimerkiksi riittämättömästä henkilöstömitoituksesta tai toiminta-

kulttuurista, jossa avointa turvallisuuskulttuuria ei tueta riittävästi. Riskejä voi aiheutua 

fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet) ja toimintata-

voista kuten esimerkiksi perusteeton asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tai 

asiakkaiden keskinäisestä käyttäytymisestä. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen 

summa. Riskienhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen il-

mapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille 

laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia 

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta 

ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden to-

teutuminen on vaarassa. Riskienhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epä-

kohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden hait-

tatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Esi-

miehen vastuulla on henkilöstön riittävä perehdytys erityisesti toiminnassa asiakas- ja 

potilasturvallisuuteen kohdistuviin riskeihin. 

Riskienhallinnan työnjako 

Johdon ja esimiesten tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestä-

misestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vas-

taa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimava-

roja. Esimiehillä on päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja 

turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskienhallinta vaatii aktiivisia toimia koko henkilö-

kunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvonta-

suunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.  

https://www.oulunkaari.com/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72811
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Riskienhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henki-

lökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, 

jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammatti-

ryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omaval-

vonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

Riskienhallinnan prosessi on käytännössä omavalvonnan toimeenpanon prosessi, 

jossa riskienhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista 

Vaaratapahtumasta ilmoitetaan välittömästi esimiehelle (ja tarvittaessa suullisesti talon-
miehelle) yksikön sisällä ja kirjallisesti sähköisellä Haipro -ilmoituksella. Haipro –ilmoitus 
ohjautuu yksikön esimiehelle. Vaaratapahtumien raportoinnin ja käsittelyn tavoitteena on 
Iin hoivakodin ja palveluasuntojen toiminnasta ja sen haavoittuvuuksista oppiminen ja sitä 
kautta toiminnan kehittäminen turvallisemmaksi.  
Jokaisella henkilöstön jäsenellä on välitön ilmoitusvelvollisuus poikkeamista ja/tai vaara-
tapahtumista. Omaisten ja vierailijoiden tulee ilmoittaa vaaratapahtumista välittömästi 
henkilökunnalle ja/tai yksikön esimiehelle. Henkilökunta edelleen ilmoittaa yksikön esi-
miehelle.  
 
Kiireettömissä asioissa talonmiehelle ilmoitetaan erillisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
Jokaisella hoitajalla on oikeudet tehdä ilmoitus. Ohjeistus järjestelmän käyttöön löytyy 
palveluasuntojen kansliasta. Tarvittaessa perehdytystä voi pyytää myös yksikön esimie-
heltä.  
 
 

Riskien tunnistaminen 

Riskienhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet 

tunnistetaan. 

Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatu-

poikkeamat ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitusvelvolli-

suus? 

Välitön suullinen ilmoitus ja henkilöstön tulee tehdä poikkeamista ja/tai vaaratapahtu-

mista aina myös Haipro –ilmoitus. Mahdollisuus on ilmoittaa asiasta paikanpäällä suulli-

sesti, soittamalla, sähköpostilla tai muun käytettävissä olevan viestintäkanavan kautta 

(mm. teams).   

   

https://www.oulunkaari.com/
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Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja 

riski? 

Ilmoittamalla havaitsemistaan asioista henkilökunnalle, joka edelleen ilmoittaa asiasta 

yksikön esimiehelle.        

Asukkaalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus antaa palautetta kokemastaan epäasial-
lisesta kohtelusta ja saada niistä tarvittaessa selvitys. Palautetta voi antaa suoraan hen-
kilökunnalle, palveluesimiehelle tai vanhuspalvelujohtajalle suullisesti tai kirjallisesti tai 
Oulunkaaren internet sivujen kautta.  
 
Haittatapahtumasta tai vaaratilanteesta tehdään aina Haipro-ilmoitus henkilökunnan toi-
mesta. Vaaratapahtumat käsitellään säännöllisesti osaston palavereissa ja toimintaa muu-
tetaan tarvittaessa ja pyritään näin ehkäisemä samojen virheiden toistuminen uudestaan. 
Haittatapahtuma- ja läheltä piti tapahtumien määrästä ja laadusta tehdään puolivuosit-
tain raportti, joka saatetaan tiedoksi työntekijöille ja ylemmälle johdolle. 
 
Henkilökunta ilmoittaa asukkaalle tapahtuneista haittatapahtumista ja läheltä piti tilan-
teista myös omaisille ja niille tahoille, joita tilanteessa tai tilanteen hoitamisessa arvioi-
daan tarvittavan. 
 
Asiakkaalle tapahtuneet vahingot kirjataan potilasasiatietopapereihin (LifeCare) ja rapor-
toidaan suullisesti vuoron raportilla.  

Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, sosiaalihuoltolain §48 ja §49  

1.1.2016 alkaen soisiaalihuoltolain 48 § ja 49§ velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan 
ilmoittamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävis-
sään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. 
Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. Ilmoitus tehdään liitteenä ole-
van ohjeistuksen mukaisesti.  

Mikäli epäkohtaa ei saada korjattua, on asiasta ilmoitettava aluehallintovirastolle ( §49). 
Aluehallintovirasto tai Valvira voivat antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päät-
tää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään.  

Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 § 
tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa koh-
distaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.  

Kuka voi tehdä ilmoituksen § 48 mukaisesti  

https://www.oulunkaari.com/
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Ilmoituksen voi tehdä sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluva tai vastaavissa tehtävissä, toi-
meksiantosopimussuhteessa oleva tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee julkisia ja yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia  

Mistä ilmoitus tehdään?  

Jos työntekijä huomaa työssään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaa-
lihuollon toteuttamisessa, hän voi tehdä ilmoituksen. Epäkohdalla tarkoitetaan esimer-
kiksi asiakkaan epäasiallista kohtaamista, asiakkaan loukkaamista sanoilla, asiakasturval-
lisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuurista johtu-
via asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen tai voi joh-
taa epäkohtaan tulee ilmoittaa.  

Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiaallista eli lääkkeillä aiheutet-
tua kaltoin kohtelua. Esimerkiksi asiakasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään 
hyväksi fyysisesti tai taloudellisesti, puhutellaan epäasiallisesti ja loukkaavasti tahi pal-
velussa, asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa, perushoivassa ja hoidossa on 
vakavia puutteita.  

Ilmoitus tehdään aina asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai sen uhasta, ei henki-
lökuntaan liittyvistä tilanteista. Ilmoituksen tekemisen tulee aina ensisijassa perustua 
asiakkaan huolenpitoon liittyviin tarpeisiin.  

Miten ilmoitus tehdään?  

Yksikön esimiehelle tehdään vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus. Esimies ottaa ilmoi-
tuksentekijään yhteyttä ilmoituksen saatuaan.  

Kenelle ilmoitus palautetaan?  

Ilmoitus tulee tehdä välittömästi lomakkeella yksikön toiminnasta vastaavalle eli yksikön 
esimiehelle. Ilmoituksen vastaanottaja informoi myös palvelujohtajaa.  

Toimintakulttuuriin sisältyvistä ongelmista voi olla kyse esimerkiksi yksilön perusoikeuk-
sien rajoittamisesta vakiintuneita hoitokäytäntöjä suorittaessa. Pakotteiden ja rajoittei-
den käytöstä tulee olla aina asiakaskohtainen määräaikainen lupa ja ilmoitus tulee tehdä 
jos pakotteita ja rajoitteista käytetään muutoin.  

Mikäli toimintakulttuuri ei ole suoranaisesti vahingollista asiakkaille, niihin pitää puuttua 
ensisijaisesti omavalvonnan kautta, esimerkiksi resurssiin ja kiireeseen liittyvät asiat.  

Erillinen liite tulostun omavalvontasuunnitelman lopussa Iin hoiva ja palveluasunnoilla.  

 

https://www.oulunkaari.com/
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Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, 

analysointi ja raportointi. Vastuu riskienhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä ke-

hitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattami-

nen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu 

työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvat-

tavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan kor-

vausten hakemisesta. 

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne do-

kumentoidaan? 

Haittatapahtumista ja läheltä piti -tilanteista kirjataan sähköinen Haipro –ilmoitus henki-

löstön/esimiehen toimesta. 

Henkilökunta ilmoittaa haittatapahtumista ja läheltä piti -tilanteista omaisille ja tarvit-

taessa ottaa yhteyttä lääkäriin, jos tilanne arvioidaan lääkärin konsultaatiota tarvitse-

van. Haittatapahtumista ja läheltä piti -tilanteista keskustellaan välittömästi työvuo-

rossa olevien kanssa ja tilanteet käsitellään osastokokouksissa. Asiakkaalle tapahtuneet 

vahingot kirjataan potilasasiatietopapereihin (LifeCare) sekä raportoidaan seuraavalle 

vuorolle suullisesti. 

 

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 toi-

menpiteistä tehdään kirjaukset omavalvonnan seuranta-asiakirjaan. 

Kuvatkaa korjaavien toimenpiteiden seuranta ja kirjaaminen: 

Vaaratapahtumien raportoinnin ja käsittelyn tavoitteena on Iin hoivakodin ja palveluasun-
tojen toiminnasta ja sen haavoittuvuuksista oppiminen ja sitä kautta toiminnan kehittä-
minen turvallisemmaksi. Korjaavia toimenpiteitä toimintaympäristössä esiintyvissä asi-
oissa: henkilöstön tulee minimoida riskit ja poistaa vaaraa aiheuttava asia välittömästi. 
Jos henkilöstö ei pysty, ilmoitus tehdään talonmiehelle välittömästi erillisellä lomakkeella 
tai soittamalla. Aggressiivisen asiakkaan/vierailijan poistaminen tiloista ja muiden asiak-
kaiden turvaaminen on tärkeää. Käytössä hälytysjärjestelmä Securitakselle. Kirjaukset 
vaaratapahtumista aina asiakkaista LifeCare tietojärjestelmään ja sovitusti ilmoitus myös 
omaisille. Haipro –ilmoitus tehdään niin asukkaisiin, rakenteisiin kuin henkilöstöön kohdis-
tuvissa vaara-/haittatapahtumissa. Haipro –ilmoitus lähetetään yksikön esimiehelle ja il-
moitukset käsitellään (tapahtumasta riippuen) välittömästi muun henkilöstön kanssa. 

https://www.oulunkaari.com/
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Haipro –ilmoitukset käsitellään kokoavasti puolivuosittain osastopalaverissa. Haipro –ilmoi-
tuksen voi vakavuudesta riippuen lähettää myös yksikön ulkopuolelle (ppshp, vanhuspal-
velujohtaja jne.). Haipro –ilmoitukset lähtevät Oulunkaaren vastuuhenkilölle, joka käy 
Haipro –ilmoitukset läpi kokoavasti Oulunkaaren esimiesten kanssa 1-2 krt/vuosi. Tarvit-
taessa otetaan yhteys lääkäriin heti tilanteessa.  
        

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano 

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedo-

tetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? 

Toiminnan muutoksista ja/tai työtapojen muuttumisesta ilmoitetaan henkilökunnalle; 
osastokokousten yhteydessä (x 1/ kk), henkilökunnan omalla ilmoitustaululla, Oulunkaa-
ren intra- sivuilla, henkilökohtaisella sähköpostilla sekä yksikön teams -ryhmässä. 
 
Muille tahoille ilmoitus toiminnan muutoksista, työskentelyyn liittyvistä poikkeavuuksista:  
Osaston info-TV, paperi-ja sähköpostitiedotteet / kirjeet, puhelimitse, yksikön ilmoitus-
taulu, paikallislehdet ja – tiedotteet ja Emmintuvan Facebook -kanava. 
 
        

  

https://www.oulunkaari.com/
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön/palvelusta vastaavan esimiehen ja 

henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuu-

henkilöt. Omavalvonnan suunnitteluun voivat osallistua myös asiakkaat mahdollisuuk-

siensa mukaan. 

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? 

Henkilöstö ja yksikön esimies  

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot) 

Hillevi Turpeinen 
p. 040 4855 324 
hillevi.turpeinen@oulunkaari.com 
 
sekä tarvittaessa  
 
Hannele Pöykiö 
p. 050 310 7370 
hannele.poykio@oulunkaari.com 

 

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja 

asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 

Miten yksikössä varmistetaan omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus? 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja/tai toiminnan muuttuessa oleellisesti. 

Omavalvontasuunnitelman päivitykseen osallistuu myös henkilöstö.  

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä si-

ten, että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman 

erillistä pyyntöä tutustua siihen. 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

- Oulunkaaren Internet sivustolla: https://www.oulunkaari.com/oulunkaari/oma-

valvontasuunnitelmat/      

- Emmintuvan pääovella (eteisessä) tulosteversiona. 

- Teams –ryhmässä (yksikön sisäinen ryhmä) 

https://www.oulunkaari.com/
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

Palvelutarpeen arviointi 

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

sensa, 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 kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintaky-

vyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toiminta-

kyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri 

ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemus-

tila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

 

Moniammatillinen SAP-työryhmä (vanhuspalvelujohtaja, kotihoidon palveluesimies, hoiva-
hoidon ja palveluasumisen palveluesimies, Iin hoito-osaston palveluesimies ja lääkäri) ko-
koontuvat 1 x /kk arvioimaan asumispalvelujen tarvetta kotona asuville ikäihmisille. Asu-
mispalveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Palveluntarvetta arvioidaan kotihoidon 
kotikäyntien määrän ja asiakkaan hoitoisuuden perusteella. RAI-arviointi on pääsääntöi-
nen arviointimenetelmä (v.2019 alkaen). RAI –arviointi tehdään kotona asuvalle kotihoidon 
toimesta. 
 
Myöntämiskriteerit tehostettuun palveluasumiseen (Oulunkaari/Palvelutuotantolauta-

kunta 15.8.2018 §75) 

 

Asiakkaat, joilla kotona asumista tukevista palveluista ja tukitoimista huolimatta 

kotona asuminen ei ole turvallista joko itsenäisesti asuen tai omaisen kanssa. 

Heillä on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen toimintakyvyn 

huomattavaa heikentymistä. 

Asiakkaat, jotka tarvitsevat monien sairauksien vuoksi ympärivuorokautista hoi-

vaa ja valvontaa. Hoivan ja valvonnan tarvetta on säännöllisesti myös yöai-

kaan. 

Sairaat ja terveydentilaltaan epävakaat asiakkaat, joilla on toistuvia sairaalajak-

soja ja monien sairauksien vuoksi sairaanhoidollisten toimenpiteiden sään-

nöllinen ja jatkuva tarve. 

Palvelutarpeen arvioinnin apuna käytetään jäljessä seuraavia mittareita. Oheiset mit-

tareiden arvot ovat ohjeellisia ja arvioinnissa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan ko-

konaistilanne. Arvioinnissa käytetään toimintakykymittareita, joista keskeisimpänä 

https://www.oulunkaari.com/
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RAI- toimintakyvyn arviointimittari. RAI:hin sisältyvä MAPLe-5 -asteikko kuvaa asiak-

kaan palvelutarpeen määrää: 1 (vähäinen palvelutarve), 2 (lievä palvelutarve), 3 (koh-

talainen palvelutarve), 4 (suuri palvelutarve) ja 5 (erittäin suuri palvelutarve). Arvioin-

tia tehdään kokonaisvaltaisesti testein, haastatteluin ja havainnoin yhteistyössä asiak-

kaan ja/tai hänen edustajansa kanssa. 

 

Tehostetun palveluasumisen viitteellinen MAPLe-arvo on pääsääntöisesti vähintään 4 

ja MAPLe mittarin ohella huomioidaan ja tukena käytetään seuraa ns. tarkistuslis-

taa. Arvioinnissa voidaan käyttää myös RAIn terveydentilan vakautta kuvaavaa 

CHESSmittaria. 

Vähintään MAPLe 4 (suuri palvelutarve) ja lisäksi: 

Päivittäiset toiminnot, toimintakyky (ADLh 4 tai enemmän); henkilöllä on 

vaikeuksia lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa (pukeu-

tuminen, peseytyminen, kotona liikkuminen, wc-käynnit, siirtyminen esim. 

vuoteesta pyörätuoliin, syöminen) 

Välinetoiminnot (IADL 6); henkilöllä on vaikeuksia lähes kaikissa asioiden 

hoitamiseen ym. IADL toimintoihin liittyvissä toiminnoissa. 

Kognitiivinen toimintakyky (CPS 3 tai enemmän); henkilö tekee itsensä kannalta 

epäsuotuisia/turvattomia päätöksiä, jotka vaarantavat hänen terveyttään tai 

turvallisuuttaan. Muisti on heikentynyt, myös ymmärretyksi tuleminen ja kyky 

ymmärtää muita voi olla heikentynyt. 

Mieliala ja masennus (DRS 3 tai enemmän); henkilö on kykenemätön huolehti-

maan itsestään, välinpitämätön suhtautuminen omiin asioihin (ei nouse vuo-

teesta, ei syö). Psyykkinen sairaus, joka ei ole hoidoista huolimatta parantunut, 

tai itsetuhoisia ajatuksia. 

Käytösoireet; mm. henkilön karkailu, vaeltelu, eksyily, pitkäaikainen asiak-

kaan omaa, läheisen henkeä, turvallisuutta tai terveyttä uhkaava käytös, 

häiritsevä sotkeminen ja tuhriminen. 

Sosiaalinen toimintakyky/aktiivisuus; henkilö vetäytyy täysin aktiviteeteis-

taan, omaisten/läheisten tukiverkosto on riittämätön, kokee olonsa yksi-

näiseksi ja turvattomaksi ja tämä vaikeuttaa merkittävästi asiakkaan kotona 

selviytymistä. 

          MAPLe 1-3, jos CHESS= 3 tai enemmän; henkilön terveydentila on epävakaa 

TAI poikkeuksellisista syistä, kuten psykoottiset oireet (harhaisuus/harha-

luuloisuus) yhdessä toistuvasti epävakaan terveydentilan kanssa. 

Viitteelliset muistisairauksien testiarvot GDS 4-6/CDR 1-2 /MMSE 20-10 

https://www.oulunkaari.com/
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Myös tehostetussa palveluasumisessa olevan asiakkaan palveluasumisen tarve voidaan 

arvioida uudelleen ja tehdä uusi päätös palvelumuodosta, mikäli asiakkaan toiminta-

kyky kohenee pitkäaikaisesti tai pysyvästi ja palvelumuodon muutos on asiakkaan 

edun mukainen. 

  
Laitoshoito eli hoivahoito 

 

Pitkäaikaiseen laitoshoitoon asiakas voidaan ohjata vain, mikäli siihen on lääketie-

teelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perus-

teet. Ennen laitoshoitoon sijoittamista tulee aina selvittää muut vaihtoehdot sekä 

huolehtia siitä, että potilaan lääketieteellinen tila on asianmukaisesti selvitetty ja 

potilas on saanut riittävän kuntoutuksen (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-

kemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012). 

Sairaudesta/sairauksista johtuva laitoshoidon tarve voi muodostaa perusteen seuraa-

vissa tilanteissa: 

- Useita samanaikaisia sairauksia, jotka edellyttävät vaativia, usein toistuvia ja enna-

koimattomia lääketieteellisiä hoitoja.  

- Vaikeasti liikuteltava, vaikeasti järjestettävissä oleva tai erityisosaamista vaativa 

hoito ja/tai hoitovälineistö.  

- Sairaan oman tai muiden ihmisten vakava terveyden tai turvallisuuden vaarantumi-

nen. (Ikääntyneen laitoshoidon perusteet)  

 
Tulosteversiossa on liitteenä Iin hoiva ja palveluasunnoilla nähtävillä olevassa omavalvontasuunnitelmassa on 
”Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet, Oulun-
kaaren kuntayhtymä (patu 15.8.2018  §75). Edellä mainittu löytyy myös Oulunkaaren Internet sivustolta 

        

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen ar-

viointiin? 

Asiakas ja hänen läheisensä osallistetaan RAI –arvioinnin tekemiseen kotihoidon toi-

mesta. Asiakas ja tarvittaessa hänen läheisensä laativat myös palveluasuntohakemuksen 

omahoidon kautta tai tulosteversiona, joka löytyy osoitteesta: https://www.oulun-

kaari.com/wp-content/uploads/2018/07/hakemus_palveluasumiseen_2018.pdf 

       

 

 

 

https://www.oulunkaari.com/
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Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, pal-

velua tai kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa 

asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivit-

täisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua 

asiakas/palvelusuunnitelmaa ja jolla viestitään muun muassa palvelun järjestäjälle asi-

akkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. Hoito- palvelu- tai kuntoutussuunni-

telman toteutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa ja palvelussa riippuu ennen kaik-

kea työntekijöiden hyvästä perehdyttämisestä. Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittä-

miseen ja suunnitelman toteutumatta jääminen on myös asiakasturvallisuuteen liittyvä 

riski. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 3a luvussa säädetään, että 

erityishuollossa olevan henkilön palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattava toimenpi-

teet, joilla tuetaan ja edistetään henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoi-

keuden toteutumista. Suunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään 

kuuden kuukauden välein, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Lain 42a §:ssä on säädetty 

palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjattavista asioista. Vanhuspalvelulain 16 §:n mukaan 

iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava suunnitelmaan. Keskeinen 

omavalvonnan toimeenpanossa sovittava asia on, miten varmistetaan palvelusuunnitel-

man toteutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa/palvelussa. 

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan, päivitetään ja miten sen toteutumista seu-

rataan?  

Asiakkaalle on määritelty 2 oma-/vastuuhoitajaa, joiden tehtävänä on asiakkaan hoito- 

ja palvelusuunnitelman laatiminen. Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen aloitetaan 

tutustumisjakson jälkeen (2-4 viikkoa) yksikköön muuttamisen jälkeen. Oma-/vastuuhoi-

taja pari täyttävät asiakkaasta myös RAI-arvioinnin, josta muodostuu RAI –lomake LifeCa-

relle. Hoito- ja palvelusuunnitelman ja Rai –arvioinnin päivittäminen tapahtuu puolivuo-

sittain ja tarvittaessa/voinnin muuttuessa. Näiden päivitysten yhteydessä asiakkaasta 

täytetään myös MNA –ravitsemusarvio sekä FRAT –kaatumisriskiarvio. Lisäksi verenpaine 

ja pulssi mitataan sekä asiakkaan paino kontrolloidaan. Rai –arvioinnissa huomioidaan 

muiden hoitajien tekemät havainnot LifeCare kirjausten perusteella sekä suullisesti an-

tamalla raportilla.        

Miten varmistetaan, että asiakas saa riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja miten asia-

kaan näkemys tulee kuulluksi?  

Asiakkaiden kanssa keskustellaan päivittäin. Asiakkaan omat mieltymyksen huomioidaan 
yksiköllisesti.   

https://www.oulunkaari.com/
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Hoitoneuvottelut asiakkaan ja omaisten kanssa asiakkaan kotona tai hoito-osastolla. Yh-
teyttä pidetään myös puhelimella ja sähköpostilla omaisten ja kotihoidon sekä palvelu-
asumisyksiköiden kanssa. Rai-arviointiin osallistuvat asukas ja omaiset (oman tahtonsa mu-
kaisesti). Omaisten iltapäiviä järjestetään mahdollisuuksien mukaan (joko Emmintuvalla 
tai teamsissa).  
 

             

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja 

toimii sen mukaisesti? 

Hoito- ja palvelusuunnitelma on HOITOS –lehdellä, LifeCare potilastietojärjestelmässä. 

Lisäksi hoitosuunnitelmassa ilmenevät asiat tulee näkyä RAI –arviointilomakkeella, hoito-

työn korissa. RAIMIT –lehti koostaa RAI –arviointilomakkeen tiedot LifeCarelle.  Päivittäi-

sissä kirjauksissa kiinnitetään huomioita asiakaslähtöiseen kirjaamiseen. Kirjauksissa on 

hyvä näkyä avuntarpeet, joihin vastataan asiakastyössä.  

             

Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta hen-

kilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät lähei-

sesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa 

henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoi-

keuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvis-

taa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suun-

nitteluun ja toteuttamiseen. Asiakkaalla tulisi mahdollisuuksien mukaan olla esimerkiksi 

mahdollisuus esittää toiveita myös siitä, kuka häntä avustaa sukupuolisensitiivisissä ti-

lanteissa. (Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu (OKV/1/50/2018), Vammaispalvelujen käsi-

kirja). 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten 

yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yk-

silölliseen ja omannäköiseen elämään? 

             

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, 

ja palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. 

Lastensuojelua, kehitysvamma- ja päihdepalveluja lukuun ottamatta laissa ei ole sään-

https://www.oulunkaari.com/
https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1172/
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/itsemaaraamisoikeuden-tukeminen
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/itsemaaraamisoikeuden-tukeminen
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nöksiä asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. Sosiaalihuollossa itsemäärää-

misoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden 

terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpi-

teistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava 

lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kun-

nioittaen. Asiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelmaan kirjataan itsemäärää-

misoikeuden rajoittamisen käytännöistä ja välineistä. 

Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asia-

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

hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös asia-

kasasiakirjoihin. 

Hoitajien yhteistyötä ja yhteisiä näkemyksiä asukkaiden hoidosta vahvistetaan 1x kk jär-

jestettävällä keskustelulla henkilöstön kesken (nk. Asukaspalaveri). Näistä tehdään kir-

jalliset dokumentit salattuun kansioon, O-asemalle.   

Lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lasten-

suojelulain (417/2007) 11 Luvussa samoin kuin kehitysvammaisten erityishuollosta anne-

tussa lain (519/1977) 3a luvussa on säädetty kehitysvammaisiin henkilöihin kohdistetta-

vista rajoitustoimenpiteistä. Vanhuspalveluissa ei ole erityisiä säännöksiä rajoittamistoi-

menpiteistä. 

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

erityishuollossa olevien asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitus-

toimenpiteiden käytöstä. 

Mistä itsemääräämisoikeuden rajoittamista ja vahvistamista koskevia periaatteita yksi-

kössä on sovittu ja ohjeistettu? 

Henkilön tullessa asukkaaksi järjestämme yhteisen tilaisuuden asukkaan, omaisten ja 

omahoitajien kanssa. Tämän tapaamisen tarkoituksena on tutustua asukkaaseen ja kes-

kustella hänen tavoistaan ja mieltymyksistään mm. päivärytmiin ja mieliruokiin sekä 

elettyyn elämään ja asukkaan omiin tapoihin ja mieltymyksiin. Samalla keräämme tietoa 

hoito- ja palvelusuunnitelmaa varten, huomioiden asukkaan toiveet ja omaisten toiveet. 

Hoito- ja palvelusuunnitelmaa täydentää omaisten täyttämä kaavake, joka annetaan 

aina uudelle asiakkaalle/hänen omaisilleen.  

 

Asukkaan itsemääräämisoikeutta tuetaan päivittäin hänen hoidossaan ja kanssakäymi-

sessä hänen kanssaan. Tullessaan asukkaaksi asukas voi tuoda mukanaan itselle tärkeitä 
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tavaroita huoneeseensa ja hän saa sisustaa huoneensa haluamallaan tavalla. Tähän asuk-

kaan omaisia ja läheisiä kannustetaan ja rohkaistaan. Huoneen kalustamisessa pyydetään 

huomioimaan kalusteiden paloturvallinen sijoittelu.  

 

Asukas voi käyttää omia vaatteita ja osallistua päivittäin asuvalinnan tekemiseen. Henki-
lökohtaisesta huolehtimisesta kuten hiusten laittaminen tai kynsien lakkaaminen toteu-
tetaan asukaan toiveiden mukaisesti. Asukkaan päivärytmi huomioidaan, esim. jos ha-
luaa nukkua aamulla pidempään tai valvoa illalla ja katsella televisiota. Asukkaat saavat 
apua ja tukea yksilöllisesti omiin toimintakykyvajeisiin ja päivittäisiä asioita tehdään yh-
teisymmärryksessä hänen kanssaan.  
Asukkaita kohdellaan aikuisina ihmisinä, joilla on oma tahto, jota kunnioitetaan.  
 
Asukas voi valita paikat yleisistä oleskelu- ja ruokailutiloista. Asukkaan ruokailumielty-
myksiään toteutetaan (ruokajuoma, kahvi kermalla + sokerilla vai ilman, vaalea – vai 
tumma leipä jne.). Omaiset ja ystävät myös tuovat asukkaalle hänen mieliruokiaan (mar-
joja, suolakalaa, konjakkia ym.) joita henkilökunta tarjoaa asukkaalle hänen halutes-
saan. Välipalaa ja/tai yöpalaa on mahdollista saada halutessaan ja/tai hoitajan havaitse-
man tarpeen perusteella. 
  
Asukas saa käyttöönsä hänen tarvitsemansa apuvälineet. Apuvälineet tulevat Iin fysiote-

rapiasta tehostetun palveluasumisen asukkaille ja hoivahoidossa asuville asukkaille ne 

hankitaan Oulunkaaren ky, Iin vanhuspalveluiden puolesta tarpeen mukaan. Tarpeen ar-

viointia tekevät asukkaan lisäksi moniammatillinen henkilökunta (esim. lähihoitajat, sai-

raanhoitajat, fysioterapeutti, lääkäri).  

Vierailuaikoja ei ole. Omaiset voivat vierailla haluamallaan tavalla. Suositus vierailu-
ajoista on 11-19 välillä. Suosituksen ajatellaan palvelevan omaisia, sillä kyseisenä aikana 
henkilöstö voi parhaiten keskittyä myös omaisten kanssa keskusteluun.  
 

Iin hoiva ja palveluasunnoilla on käytössä Wifi. Asiakas voi tuoda mukanaan älylaitteita 

ja puhelimen, joita hän on tottunut käyttämään. Arvotavarasta vastaa asiakas/omaiset. 

Iin hoiva ja palveluasuntojen ulko-ovet on sähköisellä lukolla, joten hoitohenkilökunta 

voi seurata myös osastolla käyviä vierailijoita. Käytävillä ja yleisissä tiloissa on kamera-

valvonta.    
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Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään? 

Liikkumisvapauden rajoittaminen  
1. Asukasta voidaan kieltää poistumasta tietyn yksikön tiloista tai alueelta mikäli;  
- hän käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti vahingoittaisi itse-
ään tai muita  
- jos hän käyttäytymisellään vakavasti vaikeuttaa muiden asukkaiden toimintaa  
- jos hän vakavasti vaarantaa omaa turvallisuuttaan tai vahingoittaa omaisuutta  
 
2. Jos asukas poistuu yksikön alueelta, hänet voidaan noutaa takaisin yllämainituin pe-
rustein.  
3. Asukkaan poistumisen estämiseksi tai hänen siirtämisekseen, voi toimintayksikön hen-
kilökunta käyttää vain sellaisia tarpeellisia rajoittamiskeinoja, joita voidaan pitää puo-
lustettavina. Puolustettavuutta arvioidessa on otettava huomioon asukkaan poistumises-
taan aiheutuva vaara hänen tai muiden terveydelle ja turvallisuudelle, käytettävissä ole-
vat voimavarat sekä muut kokonaisarviointiin vaikuttavat seikat.  
 

Eriyttäminen ja sitominen rajoittamisena  
Yksi rajoitteista voi olla eriyttäminen. Asukas voidaan siirtää tai ohjata toiseen huonee-
seen, jos hän;  
- käyttäytymisensä tai uhkauksensa perusteella todennäköisesti vahingoittaisi itseään tai 
muita  
- käyttäytymisellään vakavasti vaikeuttaa muiden asukkaiden toimintaa  
- vakavasti vaarantaa omaa turvallisuuttaan tai todennäköisesti vahingoittaa omaisuutta  
 
Eriyttämistilanteissa kiinnipitäminen on mahdollista ja jos se on tilanteen kannalta välttä-
mätöntä. Eriyttäminen ja kiinnipitäminen on lopetettava heti, kun se ei enää ole välttä-
mätöntä. Eriyttämisaika arvioidaan aina yksilöllisesti tilanteesta riippuen.  
 
Sitomista voidaan käyttää rajoittamisen keinona, jos asukkaalla on ilmeinen riski vahin-
goittaa itseään heikentyneen liikuntakyvyn tai oman toimintakyvyn ymmärtämisen vuoksi. 
Sitomiseen voidaan käyttää magneettivyötä, haaravyötä tai hygieniahaalaria. Sitomisen 
käytöstä rajoitteena tulee aina olla hoitavan lääkärin arvio ja lupa. Päätös sitomisesta on 
merkittävä hoito- ja palvelusuunnitelmaan.  
 
Virka-avun paikalle hälyttäminen  
Virka-apua voidaan hälyttää paikalle, jos turvallisuutta vaarantavan henkilön rajoittami-
nen ei ole henkilöstön toimesta mahdollista. Tällaisissa tapauksissa esim. eriyttäminen tai 
kiinnipitäminen eivät ole käytännössä mahdollisia tilanteen ratkaisukeinoja. Poliisin 
kanssa voidaan keskustella mahdollisista tilanteista ennakkoon.  
Omaisuuden haltuunotto  
Jos asukkaalla on hallussaan itsensä tai muiden terveyttä tai turvallisuutta vaarantavia 
esineitä, ne saadaan ottaa toimiyksikön haltuun. Nämä esineet luovutetaan tarvittaessa 
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lähiomaiselle tai edunvalvojalle. Potilastietojärjestelmiin kirjataan, mitä omaisuutta on 
otettu haltuun ja luovutettu lähiomaiselle tai edun-valvojalle. Halutessaan asukas voi pi-
tää arvoesineensä (korut, raha) itsellään, jolloin arvoesineiden hallussa olo on hänen 
omalla vastuullaan.  
 
 
Hätävarjelu ja pakkotila  
Vanhuspalveluissa voi tulla eteen tilanteita, joissa henkilö kohdistaa äkillisesti toisiin vä-
kivaltaa, uhkailee väkivallalla tai käyttäytyy hyökkäävästi toisia kohtaan. Tällaisissa ta-
pauksissa itsensä tai toisten suojelemiseksi voi syntyä peruste hätävarjeluna tapahtuvaan 
hyökkäyksen torjuntaan. Hätävarjelulla tarkoitetaan vääryyden torjuntaa mahdollisesti 
rikostunnusmerkit täyttävin keinoin. Hätävarjelussa toimiminen, mikäli se on välttämä-
töntä, poistaa teon rangaistavuuden. Hätävarjelun liioittelu on rangaistavaa.  
Vaaratilanteita voi myös syntyä, joissa joku pelastaakseen itseään tai toista pakottavasta 
vaarasta, joutuu puuttumaan toisen koskemattomuuteen. Puuttumisella pyritään estä-
mään arvioidun vahingon syntyminen suuremmaksi. Tällöin, jos vahingon estämien muu-
toin olisi mahdotonta, voi kyse olla pakkotilasta. Pakkotilassa toimiminen voi alentaa te-
osta tuomittavaa rangaistusta tai teko voi jäädä rankaise-matta.  
Oulunkaarella on erillinen rajoittamista koskeva ohjeistus, johon henkilöstö on perehty-

nyt. Se löytyy myös perehdytyskansiosta.  

             

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Usein sosiaalipalveluista tehdyissä kanteluissa tulee esille asiakkaan kokemaa epäasial-

lista kohtelua. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle 

tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Pal-

velun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle vi-

ranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tar-

vittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. 

Miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasial-

lista kohtelua havaitaan?  

Asukkaalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus antaa palautetta kokemastaan epäasial-
lisesta kohtelusta ja saada niistä tarvittaessa selvitys. Palautetta voi antaa suoraan hen-
kilökunnalle, palveluesimiehelle tai vanhuspalvelujohtajalle suullisesti tai kirjallisesti tai 
Oulunkaaren internet sivujen kautta.  
Haittatapahtumasta tai vaaratilanteesta tehdään aina Haipro -ilmoitus henkilökunnan 
toimesta. Vaaratapahtumat käsitellään säännöllisesti osaston palavereissa ja toimintaa 
muutetaan tarvittaessa ja pyritään näin ehkäisemä samojen virheiden toistuminen uu-
destaan. Haittatapahtuma- ja läheltä piti tapahtumien määrästä ja laadusta tehdään 
puolivuosittain raportti, joka saatetaan tiedoksi työntekijöille ja ylemmälle johdolle.  
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Henkilökunta ilmoittaa asukkaalle tapahtuneista haittatapahtumista ja läheltä piti tilan-
teista myös omaisille.  
 
Asiakkaalle tapahtuneet vahingot kirjataan potilasasiatietopapereihin (LifeCare) ja ra-
portoidaan suullisesti ja kirjallisesti kunkin vuoron raportilla.  
Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, sosiaalihuoltolain §48 ja §49  
1.1.2016 alkaen soisiaalihuoltolain 48 § ja 49§ velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan 
ilmoitta-maan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat tehtävis-
sään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. 
Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. Ilmoitus tehdään liitteenä ole-
van ohjeistuksen mukaisesti.  
Mikäli epäkohtaa ei saada korjattua, on asiasta ilmoitettava aluehallintovirastolle ( §49). 
Aluehallinto-virasto tai Valvira voivat antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja 
päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään.  
Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 § 
tarkoitettuun oma-valvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa koh-
distaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.  
 
Kuka voi tehdä ilmoituksen § 48 mukaisesti  
Ilmoituksen voi tehdä sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluva tai vastaavissa tehtävissä, toi-
meksiantosopimussuhteessa oleva tai itsenäinen ammatinharjoittaja. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee julkisia ja yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia. 
 
Mistä ilmoitus tehdään?  
Jos työntekijä huomaa työssään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaa-
lihuollon to-teuttamisessa, hän voi tehdä ilmoituksen. Epäkohdalla tarkoitetaan esimer-
kiksi asiakkaan epäasiallista kohtaamista, asiakkaan loukkaamista sanoilla, asiakasturval-
lisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin kohtelua ja toimintakulttuurista johtu-
via asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen tai voi joh-
taa epäkohtaan tulee ilmoittaa.  
Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutet-
tua kaltoin kohtelua. Esimerkiksi asiakasta tönitään, lyödään tai uhkaillaan, käytetään 
hyväksi fyysisesti tai taloudellisesti, puhutellaan epäasiallisesti ja loukkaavasti tahi pal-
velussa, asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa, perushoivassa ja hoidossa on 
vakavia puutteita.  
Ilmoitus tehdään aina asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai sen uhasta, ei henki-
lökuntaan liittyvistä tilanteista. Ilmoituksen tekemisen tulee aina ensisijassa perustua 
asiakkaan huolenpitoon liittyviin tarpeisiin.  
 
Miten ilmoitus tehdään?  
Yksikön esimiehelle tehdään vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus. Esimies ottaa ilmoi-
tuksentekijään yhteyttä ilmoituksen saatuaan.  
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Kenelle ilmoitus palautetaan?  
Ilmoitus tulee tehdä välittömästi lomakkeella yksikön toiminnasta vastaavalle eli yksikön 
esimiehelle. Ilmoituksen vastaanottaja informoi myös palvelujohtajaa. Toimintakulttuu-
riin sisältyvistä ongelmista voi olla kyse esimerkiksi yksilön perusoikeuksien rajoittami-
sesta vakiintuneita hoitokäytäntöjä suorittaessa. Pakotteiden ja rajoitteiden käytöstä 
tulee olla aina asiakaskohtainen määräaikainen lupa ja ilmoitus tulee tehdä jos pakot-
teita ja rajoitteista käytetään muu-toin.  
Mikäli toimintakulttuuri ei ole suoranaisesti vahingollista asiakkaille, niihin pitää puuttua 
ensisijaisesti omavalvonnan kautta, esimerkiksi resurssiin ja kiireeseen liittyvät asiat.  
 
 

             

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiak-

kaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? 

Esimies ottaa ilmoituksentekijään yhteyttä ilmoituksen saatuaan.  
Tilanteesta sovitaan yhteispalaveri, johon kutsutaan tilanteen mukaan/ tarvittavat hen-
kilöt. Palaverissa sovitaan menettelyt, käytännöt ja jatkoselvittelyt asian suhteen. Pala-
veri voi tapahtua reaaliaikaisesti palveluasunnoilla ja/tai esimerkiksi teams –yhteydellä.  
 

             

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen 

Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on 

olennainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittä-

mistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, 

on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämi-

sessä. Asiakkaan ja omaisten osallisuus tarkoittaa heidän näkemyksensä ja toiveidensa 

huomioon ottamista kaikissa palveluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. 

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omaval-

vonnan kehittämiseen? Miten ja miten usein asiakaspalautetta kerätään? 

Asiakastyytyväisyyskyselyt x 1 / vuosi. V.2021 jatkuva kysely Oulunkaaren Internet –sivus-
tolla. Kyselyyn vastaaminen mahdollista jatkuvasti.  
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Yhteiset tilaisuudet hoitohenkilöstön, asukkaiden ja omaisten kanssa.  
 

Säännöllinen keskustelu ja yhteydenpito omaisten kanssa.  

Kuunnellaan päivittäin/vuorokohtaisesti asukkaita, heidän toiveitaan ja mieltymyksiä 

sekä heidän omaisiaan.  

Palaute välitetään esimiehelle erityisesti silloin, kun toiminnassa havaitaan puut-

teita/kehitettävää/parannettavaa. Tarvittaessa esimies välittää palautteen ja tiedon 

vanhuspalvelujohtajalle. Myös henkilöstö voi olla yhteydessä vanhuspalvelujohtajaan.  

Palautteita mietitään vuorokohtaisesti sekä henkilöstön yhteisissä palavereissa ja kehit-

tämisiltapäivien aikana.      

   

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Otetaan vastaan kehitysideoita toiminnan kehittämiseen asukkailta, omaisilta, opiskeli-

joilta ja omalta henkilökunnalta sekä kuntayhtymältä. Huomioidaan toiminnan kehittä-

misessä lakisääteiset uudistukset ja suositukset.  

 

             

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 saa-

maansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksi-

kön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa 

myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on 

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

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on 30vrk.   

Muistutuksen vastaanottaja 
 
Vs. Vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö 
hannele.poykio@oulunkaari.com 
Micropolis 
Piisilta 1 
91100 Ii 
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Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Oulunkaaren kuntayhtymän potilas -ja sosiaaliasiamies: 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: 

Neuvonta ti klo: 12-15 ja ke–to klo: 10–13, puh. 050 341 5244 

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen. 

Sosiaaliasiamiehet 

Sointula, Maija-Kaisa 

Saarinen, Sanna 

Vainio, Heidi 

Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja) 

sosiaaliasiamies@merikratos.fi                       

postiosoite: Merikratos/Sointula, Ruissalontie 11 B, 20200 Turku  

 
Potilasasiamiehen tehtävänä on valvoa potilaiden etua. Potilasasiamies neuvoo ja auttaa 
asioiden selvittämisessä hoitopaikassa tai avustaa potilasvahinkoilmoituksen, muistutuk-
sen tai kantelun tekemisessä. 
Lisää potilasasiamiehen tehtävistä: www.merikratos.fi 
 
”Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohte-
luun.” 

- Miksi olisin yhteydessä potilasasiamieheen? Haluat tietoja potilaslain soveltami-
sesta. Tarvitset neuvoja oikeuksistasi terveydenhuollossa. Olet tyytymätön saa-
maasi kohteluun tai palveluun terveydenhuollossa. Haluat tehdä muistutuksen tai 
potilasvahinkoilmoituksen omaan tai läheisesi terveydenhuoltoon liittyen. 
Potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös potilaiden omaiset, muut lähei-
set, sekä potilaiden asioissa toimivat yhteistyötahot. 

 
Potilasasiamiehen tehtävät (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 11 §) 
Neuvoa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Tiedottaa potilaan oikeuk-
sista. Toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Neuvoa ja tarvitta-
essa avustaa muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilas-
asiamies ei voi ottaa kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko 
hoidossa tapahtunut potilasvahinko. 
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Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista 

Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja 

sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan.  

Ota aina ensin yhteys yritykseen, jota valitus koskee. Jos valituksesi yritykselle ei tuota 
toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan.  Kuluttajaneuvonnassa voit asi-
oida puhelimitse soittamalla numeroon 029 505 3050 (ma, ti, ke, pe klo 9–12, to 12–
15), puheluiden hinta. 

Puhelinpalveluun kannattaa jättää soittopyyntö, jolloin sinun ei tarvitse jäädä jonotta-
maan, vaan neuvoja soittaa takaisin. Puheluihin vastataan soittojärjestyksessä, joten 
neuvojan takaisinsoitto voi tulla nopeastikin. Soittopyyntöä ei ole mahdollista jättää sa-
laisesta numerosta soittaessa. 

Otathan asiaan liittyvät paperit valmiiksi esille, kun soitat kuluttajaneuvontaan. 

Neuvonnasta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. 

             

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsi-

tellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Haittatapahtumista ja läheltä piti-tilanteista keskustellaan välittömästi vuorokohtaisesti 
ja osastokokouksissa säännöllisesti. 
 
Asiakkaalle tapahtuneet vahingot kirjataan potilasasiatietopapereihin (Effica) ja ilmoite-
taan asiasta omaisille erikseen sovitulla tavalla. Tarvittaessa otetaan yhteyttä myös ul-
kopuoliseen tahoon (vanhuspalvelujohtaja, lääkäri, johtavalääkäri, kiinteistöhuolto, val-
vova viranomainen). 
 
Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymätön potilas tai hänen omaisensa voi 
tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen vanhuspalvelujohtajalle. Ennen muistutuksen te-
kemistä asiaa pyritään selvittämään ilmoituksen tekijän ja asukasta hoitaneiden henki-
löiden kanssa. Vanhuspalvelujohtaja vastaa muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa 
ajassa, yleensä noin kuukaudessa. Vastauksesta on käy ilmi, miten muistutus on selvi-
tetty hoitopaikassa ja mihin toimenpiteisiin se on mahdollisesti johtanut. 
 
Potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön terveyden-
huollossa saatuun hoitoon tai kohteluun. Terveydenhuoltoa koskeva kantelu tehdään 
joko aluehallintovirastoon tai Valviraan vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella. Kante-
lun voi tehdä, vaikka olisi jo tehnyt hoidostaan muistutuksen hoitopaikkaan tai potilasva-
hinkoepäilyn vuoksi tehnyt hakemuksen Potilasvakuutuskeskukselle. 
 

https://www.oulunkaari.com/
https://www.kkv.fi/yhteystiedot/puheluiden-hinta/
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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, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. Lasten palve-

lujen laatua on kuvattu THL:n ylläpitämässä Lastensuojelun laatusuosituksessa. 

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista 

toimintakykyä sekä osallisuutta? 

Oulunkaaren kuntayhtymällä on oma vanhuspalvelusuunnitelma, jossa korostetaan 
ikääntyneen osallisuutta, hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämistä, kotona 
asumisen tukemista, kuntouttavan hoitotyön mallintamista sekä teknologian hyö-
dyntämistä vanhuspalveluissa. Lisäksi suunnitelmassa korostuu ikääntyvien hyvin-
vointia tukevat painopistealueet; osallisuus, ravitsemus, liikunta, kulttuurihyvinvointi 
ja asuminen. Nämä painopistealueet ovat muodostuneet suunnitelman teon yhtey-
dessä työryhmän, vanhusneuvostojen sekä hyvinvointityöryhmien edustajien kan-
nanotoista. 
 
Asukkaiden henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma ohjaa hoitajia päivittäi-
sessä hoitotyössä ja kanssakäymisessä asukkaidemme kanssa. Tuemme asukkaita 
käyttämään heidän omia voimavarojaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. 
Kuntouttava hoitotyön malli näkyy toiminnassamme päivittäin; asukkaita tuetaan 
heidän toimintavajeissa mutta ei sellaisissa asioissa joista he itse suoriutuvat. Asuk-
kailla on vapaa mahdollisuus liikkua itsenäisesti sisätiloissa. Asukkaalla on mahdol-
lisuus päivittäiseen ulkoiluun joko itsenäisesti tai yhdessä hoitajan tai omaisen 
kanssa.   
 
Asukkaita kohdellaan aikuisina ihmisinä, joilla on oma tahto, jota kunnioitetaan. 
Asukkaalla on hänelle itselle tärkeitä tavaroita huoneeseensa ja hän saa sisustaa 
huoneensa haluamallaan tavalla. Tähän asukkaan omaisia ja läheisiä kannustetaan 
ja rohkaistaan. Asukas käyttää omia vaatteita ja osallistuu päivittäin asuvalinnan te-
kemiseen.  Henkilökohtaisesta huolehtimisesta kuten hiusten laittaminen tai kynsien 
lakkaaminen toteutetaan asukaan toiveiden mukaisesti. Asukkaan päivärytmi huo-
mioidaan, esim. jos haluaa nukkua aamulla pidempään tai valvoa illalla ja katsella 
televisiota. Asukas voi valita paikan yhteisistä oleskelu- ja ruokailutiloista. 
 
Yhteistyö asukkaan kanssa vaatii vastavuoroisten tunteiden ja nonverbaalisen ke-
honkielen ymmärtämistä, sekä kykyä käsitellä vahvastikin tunteen omaisesti käyt-
täytyvää asukasta. 
 

https://www.oulunkaari.com/
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojelun-laatusuositus
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Iin hoiva ja palveluasunnoilla on käytössä viikko- ja vuosisuunnitelma asukkaiden 
viriketoiminnan järjestämiseen. Tapahtumien suunnitelman tekee ja tapahtumat to-
teuttaa vuorokohtaisesti hoitajat. Vuosisuunnitelmassa huomioidaan vuoden juhla-
pyhät ja muut merkittävät päivät. Yhteisiin tapahtumiin kokoonnumme isoon ryhmä-
tilaan. 
 
Vapaaehtoistyöntekijöitä kannustetaan osallistumaan asiakkaiden arkeen.  
 
Omaisilla on oikeus tulla järjestettyihin tapahtumiin, ilman erillistä kutsua. Lisäksi 
hoiva ja palveluasunnoilla järjestetään tapahtumia, joihin voivat tulla muutkin kunta-
laiset (mm. seurakunnan hartaustilaisuus, äänestystilaisuus, vanhustenviikon ta-
pahtumat jne.) 

 

 

              

Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen: 

Asukkailla on käytössään sisätilat, joissa asukas  voi liikkua vapaasti. Pitkät, estettömät 
käytävät mahdollistavat liikkumista. Apuvälineiden tarvetta arvioidaan säännöllisesti, 
joka tukee liikkumista.  
 
Asukkaalla on mahdollisuus ulkoiluun itsenäisesti (aidatulla sisäpihalla) tai omaisen 
ja/tai hoitajan kanssa. Asukkaalle mahdollistetaan yhteisiä tuokioita, jotka tukevat 
asukkaan toimintakykyä ja sosiaalista kanssa käymistä. Asukkaan voimavarat huomioi-
daan yksilöllisesti. Asukkaalla on mahdollisuus harrastaa myös yksikön ulkopuolella, oma-
kustanteisesti.  
 
Fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen mahdollisimman pitkään tukemalla asukkaan omaa 
selviytymistä jokapäiväisissä toimissaan, ulkoilumahdollisuus tarjotaan, vuodepotilaiden 
asentohoito on yksi osa perushoitoa. 
 
Psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi; osallisuus yksikön viriketoimintoihin, huomioidaan 
yksilölliset tarpeet ja oma tahto, omaisten osallisuus asukkaan arjessa sekä asukkaalle 
mahdollistetaan myös oma-aika ja omatila. Kotilomille annetaan mahdollisuus.  
  
 
 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien ta-
voitteiden toteutumista seurataan? 
 

Päivittäin hoitotoimien yhteydessä, muutokset ja päivän tapahtumat kirjataan jokaisessa 
vuorossa.  

https://www.oulunkaari.com/
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Hoito -ja palvelusuunnitelmien päivityksen yhteydessä/RAI-arvioinnin yhteydessä. 
RAI-arviointi/ Hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetään 6 kk;n välein (ja/tai voinnin oleelli-
sesti muuttuessa). Omahoitajat huolehtivat päivittämisestä ja ovat tällöin myös tarvittaessa 
yhteydessä omaisiin. RAI-arviointi kattaa kokonaisvaltaisen hoito- ja palvelusuunnitelman 
v.2019 alkaen. Lisäksi hoito-ja palvelusuunnitelma löytyy HOITOS –lehdeltä ( 9/2020 al-
kaen). 
Rai-arvioinnin yhteydessä täytetään ”hoitotyön koriin” hoitajien tekemiä havaintoja ja ta-
voitteellisia asioita asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin / hoidon kannalta.  
 
Vuosikontrollit, sisältää laboratoriokokeet lääkärin määräysten mukaisesti, verenpaine, 
pulssi ja paino, Rai-arviointi ½ vuoden välein. MMSE uusitaan tarvittaessa ja lääkärin 
pyynnöstä. FRAT- kaatumisriskiarvio päivitetään tilanteen muuttuessa. MNA- ravitsemus-
tieto lomake päivitetään RAI-arvioinnin yhteydessä ja tarvittaessa. MNA-lomakkeen poh-
jalta konsultoidaan tarvittaessa lääkäriä.    
 

             

Ravitsemus 

Ravinto ja ruokailu sekä niihin liittyvä tapakulttuuri ovat keskeinen asiakkaille tärkeä osa 

monia sosiaalihuollon palveluja. Ravitsemuksessa huomioidaan ruokaviraston voimassa 

olevat väestötason ja eri ikäryhmille annetut ravintoaineiden saanti- ja ruokasuositukset.  

Ruokailun järjestämisessä on huomioitava asiakkaiden toiveiden lisäksi erityisruokavaliot 

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

että kaikki osapuolet voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Uskontoon tai eettiseen vakaumuk-

seen perustuvaa ruokavaliota ovat osa monikulttuurista palvelua, mikä tulee palvelussa ot-

taa huomioon. 

 

Yksikön ruokahuollon järjestäminen:  

Ruokahuolto on järjestetty ostopalveluna, Ii ateria –ja puhtauspalvelut. Ruoka tulee ruoka-

kärryssä valmiina annoksena. Hoitajan tulee lisätä ruokajuoma sekä leipä ja leikkele tarjot-

timelle.   

Miten asiakkaiden erityiset ruokavaliot ja rajoitteet otetaan huomioon? 

Asukkaalle tilataan erityisruokavalio Jamix- ohjelmalla. Erityisruokavalio huomioidaan keit-

tiöllä tilauksissa ja tuotteet sekä tarjottimella olevat tuotteet on huomioitu erityisruokavalion 

vaatimalla tavalla. Hoitajat huomioivat erityisruokavalion lisätessään tuotteita tarjottimelle. 

Tarjottimella olevassa kortissa on maininta erityisruokavaliosta.   

https://www.oulunkaari.com/
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
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Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saan-
tia sekä ravitsemuksen tasoa? 
 
Päivittäisen ruokailun seuranta ja kirjaaminen asukkaan potilastietojärjestelmään. Huomi-
oidaan yksilölliset muutokset ruokailussa ja ruokahalussa. Ravitsemuksen seuranta- testi 
MNA käytössä. 
 
Painon seuranta ½-vuoden välein ja tarvittaessa. 
  
Yksikössä on nimetyt ruokavastaavat jotka huolehtivat ruuan laadusta ja riittävyydestä. 
Ruoka toimitetaan yksikköön valmiina Iin ateriapalveluista, jossa ateriat suunnitellaan 
ikääntyvien ravitsemustarpeiden mukaan. Hoitohenkilökunta osallistuu ruokalistojen suun-
nittelemiseen. Asiakkaiden mielipiteet ruokalistoista huomioidaan ja heiltä kysytään toiveita 
ja mieltymyksiä. Hoitajat välittävät tiedon ruuan valmistavalle taholle.  
Osastojen kaapeista löytyy välipalaa/yöpalaa ruokailujen, jos asukkaalla on nälkä ruokailu-
aikojen ulkopuolella (mm. leipää, jogurttia, maitoa, mehua, hedelmiä, keksiä). Ikääntyneillä 
ja heidän omaisillaan on mahdollisuus keittää kahvit osastojen keittiöissä. Yöllä asukkailla 
on mahdollisuus saada yöpalaa halutessaan ja hoitajat antavat asukkaille ravintoa, jos ha-
vaitsevat asukkaalla tarvetta.  
 
Erityistapauksissa / sairauden vaatiessa asukkaalla on mahdollisuus saada lisäravinteita 
apteekista tai hoiva-asiakkaille sairaala-apteekista tilattuna.  
 
Ravitsemustila seuranta (lomakkeella) seurataan riittävän ravinnon saantia ja riskitekijöitä 
ravitsemuksen suhteen. Omahoitaja päivittää lomakkeen ja kirjaa sen potilaspapereihin 
(LifeCare).  
 

             

Hygieniakäytännöt 

Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimin-
taohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvon-
nan tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen 
lisäksi infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 
Yksikön siivous ja pyykkihuolto ovat tärkeä osa-alue yleisen hygieniatason ja infektioiden 
leviämisen torjumisessa. THL on julkaissut ohjeen infektioiden torjunnasta pitkäaikaishoidossa ja -hoivassa 

(Ohje 2/2020). Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje normaaliajan 
tilanteeseen ja lisäksi poikkeusajan tilanteisiin. 
 

https://www.oulunkaari.com/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden 
tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- 
ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 
 
Kaikki asukkaat käyvät suihkussa 1-2 x / viikko sekä tarpeen mukaan.  Henkilökohtaisesta 
hygieniasta huolehditaan päivittäin (aamuisin ja iltaisin sekä vaipan vaihdon yhteydessä).  
Päivittäiseen hygienian hoitoon kuuluu kasvojen, kainaloiden, käsien, intiimialueen ja ham-
paiden / suun pesu sekä ihon kunnon tarkkailu. Aamulla ja tarvittaessa laitetaan puhtaat 
päivävaatteet. Vuodevaatteet vaihdetaan säännöllisesti ja tarpeen mukaan. Hygienianhoi-
dosta tehdään päivittäiskirjaukset LifeCareen.  
 
Erityistä huomiota hygienian hoidossa (haavahoidot, ihottumat jne.) tarvitsevien hoitotoi-
menpiteet kirjataan erikseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä tarvittaessa niitä konsul-
toidaan osaston lääkäriä. Painehaavojen ennaltaehkäisyssä toteutetaan säännöllisesti 
ikääntyneiden asiakkaiden asentohoitoa.  
 
Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään? 
 
Henkilökunnalle opastetaan riittävä käsihygienia ja käytäntöjen mukaisesti suu-nenäsuo-
justen käyttäminen. Kuvallinen käsihygienia ohjeistus löytyy perehdytyskansiosta. Suojain-
ten käyttämisestä ohjeistaa ppshp. Suojaimet pyritään pitämään kertakäyttöisinä, mutta 
kulloinenkin ohjeistus määrittää suojainten käyttämistä (vrt. suojainten riittävyys).  
 
Tartuntautilaki 17 §  
 
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta  
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on torjuttava suunnitelmallisesti hoi-
toon liittyviä infektioita. Toimet on sovitettava yhteen terveydenhuoltolain 8 §:ssä säädetty-
jen potilasturvallisuutta edistävien toimien kanssa.  

Toimintayksikön johtajan on seurattava tartuntatautien ja lääkkeille erittäin vastustusky-
kyisten mikrobien esiintymistä ja huolehdittava tartunnan torjunnasta. Toimintayksikön on 
huolehdittava potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauk-
sesta ja sijoittamisesta sekä mikrobilääkkeiden asianmukaisesta käytöstä.  

Toimintayksikön johtajan on käytettävä apunaan  tartuntatautien  torjuntaan perehtyneitä 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja sovitettava toimintansa yhteen kunnan tai kuntayh-
tymän toteuttamien toimien sekä valtakunnallisten hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaoh-
jelmien kanssa. 

TARTUNTATAUTILAKI 1227/2016 löytyy osoitteesta: Tartuntatautilaki 1227/2016 - Ajan-

tasainen lainsäädäntö - FINLEX ® 

Lain 17§:ä sisältää toimintayksikössä tapahtuva hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 

https://www.oulunkaari.com/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
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Lain 17§:ä sisältää toimintayksikössä tapahtuva hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 

Lain 17§:ä sisältää toimintayksikössä tapahtuva hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 

 

Koronaan liittyvä ”TYÖYKSIKKÖJEN ARVIOINTILOMAKE KORONAVIRUKSEN AIHEUT-

TAMISTA VAAROISTA” löytyy liitteestä 1. 

Covid -19 liittyvissä asioissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta, jonka Ou-

lunkaarelta annetaan (yhteistyössä PPSHP:n kanssa). Ohjeistukset saatetaan tietoon hoi-

tajille osastopalavereissa, teams –kanavalla ja suullisesti päivittäisessä työssä. Hoitajat ovat 

velvollisia ohjeistamaan asukkaita ja omaisia Covid -19 liittyvissä asioissa.  

 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? Miten henkilökunta on koulutettu/pe-

rehdytetty yksikön puhtaanapidon ja pyykkihuollon toteuttamiseen ohjeiden ja standardien 

mukaisesti? 

Iin liikelaitos tuottaa siivouspalvelut. Huoneen siivous on 1x viikossa ja tarvittaessa. Hoito-
henkilökunta huolehtii huoneen esteettömyydestä ja yleissiisteydestä.  
 
Oulun keskuspesula vastaa pyykkihuollosta. Pyykki haetaan 2 x viikossa. Vaatteiden tulee 
kestää keskuspesulan pesu. Tämä ohjeistetaan aina asukkaille/omaisille/läheisille. Henki-
lökunnalle annetaan perehdytys suullisesti puhtaanapidon ja pyykkihuollon toteuttamiseen. 
Lisäksi tiedot löytyvät perehdytyskansiosta. Pyykinlajitteluun Emmintuvalla osallistuu Ou-
lunkaaren Työ- ja päivätoiminnan henkilöitä.  
 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toiminta-

ohjeet asiakkaiden suun terveydenhoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon 

järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen va-

ralta. 

Miten varmistetaan asiakkaiden suunhoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaan-

hoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

 
Päivittäinen suun ja hampaiden puhdistus kuuluu osaksi hoitotyötä. Hammasproteesien 
Corega- puhdistus x 1 / vko/tarvittaessa. 
 

https://www.oulunkaari.com/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227
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Suuhygienisti käy tarkistamassa hoiva-asukkaan suun 1 x / vuosi sekä tarvittaessa. Palve-
lukotiasukas käyttää kunnan tai yksityisen hammashuollon palveluja. Taksikyydistä palve-
lukotiasukas saa Kela-korvauksen edellyttäen että hammashuoltoon on hoitavan lääkärin 
lähete. Suuhygienisti voi käydä tarvittaessa tarkistamassa palveluasunnoilla asuvan asiak-
kaan hampaiden ja suun kunnon.  
 
Lääkäri käy 4 viikon välein säännöllisesti sekä hoitajien arvion mukaan voidaan konsul-
toida terveyskeskuksen lääkäriä. Kiireetön akuuttihoito voidaan hoitaa Iin hoiva ja palvelu-
asunnoilla ja/tai hoito-osastolla. Hoito-osaston kanssa tehdään yhteistyötä.  
 
Kiireellinen hoito OYS:iin tapahtuu lääkärin lähetteellä tai yhteispäivystyksen kautta. Lää-
käri myös arvioi ja päättää, jos asukas tulee siirtää esimerkiksi hoito-osastolle.  
Sairaanhoitajat toimivat 2-vuorotyötä. Jos sairaanhoitajaa ei ole yksikössä käytössä, hoita-
jat voivat konsultoida myös kotisairaalaa ja hoito-osaston sairaanhoitajia.  
 
Ajantasaiset saattohoitopäätökset vähentävät äkillisiä kuoleman tapauksia ja yksikös-
sämme sallitaan luonnollinen kuolema. Lääkäri tekee hoidon linjaukset yhdessä sairaan-
hoitajan, asukkaan ja omaisten kanssa. Saattohoitoa toteutetaan yksikössämme.  
 
Äkillisiin kuolemantapauksiin on yksikössä oma ohjeistus. Vainajaa pidetään 2 tuntia yksi-
kössä kuoleman jälkeen. Asukkaan linjaukset määrittävät toimintatavat ja käytännön toi-
met hoitajille.  
 
Omaisille annetaan kirjallinen opas kuoleman lähestyessä kuolevan potilaan kohtaami-
seen. Omaisia tuetaan osallistumaan kuolevan omaisen hoitoon. Kuolevan toiveita kunni-
oitetaan ja hänen hoitotahtoa noudatetaan. Vainaja on yksikössä 2 h kuoleman jälkeen. 
Omaisten valitsema hautaustoimisto siirtää vainajan kirkon kylmätilaan. 
      
 

             

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Huolehditaan asukkaiden yksilöllisistä perustarpeista mahdollisimman hyvin; 
 

- Hygienia; päivittäinen ihon kunnon seuranta ja tarkkailu sekä päivittäinen hygienian 
hoito. 

- Ravitsemus; yksilöllinen ravinnon tarpeen määrittely ja toteutus, päivittäin syötyjen 
aterioiden määrä, säännöllinen painon seuranta. Ravitsemustila arviointi päivitetään 
tilanteen muuttuessa. 

- Lääkitys; ajantasainen ja tarpeen mukainen lääkitys. Säännöllistä seurantaa tarvit-
taessa laboratoriokokein ja asukkaan toimintakyvyn kautta. 

- Säännöllinen uni-/valverytmi; mahdollistetaan riittävä lepo ja rauhallinen yöuni. 
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- Fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen mahdollisimman pitkään tukemalla asukkaan 
omaa selviytymistä jokapäiväisissä toimissaan, ulkoilumahdollisuus, vuodepotilai-
den asentohoito. 

- Psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi; osallisuus yksikön viriketoimintoihin, huomioi-
daan yksilölliset tarpeet ja oma tahto, omaisten osallisuus asukkaan arjessa sekä 
asukkaalle mahdollistetaan myös oma-aika ja omatila.  

- Sairauksien käypähoitosuositusten mukainen ennaltaehkäisy ja hoito. 
- Ikääntyneen ”Hyvän hoidon –kriteeristöä” pyritään noudattamaan hoitotyössä, edis-

täen ikääntyneiden asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, yksilölliset tarpeet 
huomioiden.  
 

      

Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Yksikön hoitohenkilökunta ja lääkäri. Lääkäri päättää asukkaiden hoitolinjaukset yhteis-
työssä asukkaan, omaisten ja hoitajien kanssa. 

 
Yhteistyö terveyspalveluiden kanssa erityispalveluista. 

 
Sairaanhoitajat osallistuvat lääkärinkierrolle (1x kk). Lääkärinkierto on nk. kansliakierto. 
Tarvittaessa lääkäri käy tutkimassa ikääntyneen, hänen omassa huoneessa. Omaiset voi-
vat osallistua lääkärinkierrolle halutessaan sovitusti. Lääkärinkierrosta voi tiedustella lisää 
hoitajilta yksikössä.  
 

Lääkehoito 

Yksikön lääkehoito perustuu yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, jota päivitetään 

säännöllisesti. Lääkehoitosuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämistä. Turvallinen 

lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja 

siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka yksikön ja lääkehoidon to-

teuttamiseen osallistuvan työntekijän on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityi-

siä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä. Oppaan mukaan palveluntuottajan on ni-

mettävä yksikölle lääkehoidon vastuuhenkilö. 

Omavalvonnassa tulee tunnistaa ja korjata riskit, jotka johtuvat osaamiseen liittyvistä puut-

teista tai epäselvistä menettelytavoista lääkehoidon ja lääkehuoltoon toteuttamisessa. 

 

Miten lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

 
Lääkehoitosuunnitelma käytössä henkilökunnalla, kirjallisena hoitajien kansliassa sekä O-
asemalla. 
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https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence


   Oulunkaari, Iin vanhuspalvelut. Iin hoiva ja palveluasunnot 
 

34 
 

Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa ja tarvittaessa. Suunnitelman päivit-
tää sairaanhoitaja(t) ja palveluesimies. Lääkehoitosuunnitelman hyväksyy osaston lääkäri. 

 
Lääkehoitosuunnitelman tarkastaa myös ppshp:n farmaseutti käynnin yhteydessä (1x 
vuosi). Farmaseutin käynnit toteutuvat siihen asti, kun yksikössä hoidetaan hoiva-asuk-
kaita ja lääkehoidon tilaukset tehdään ppshp:lta.   
     

Kuka vastaa lääkehoidosta? 
Osaston lääkärinä toimii Teemu Väisänen (lääkäri käy kerran kuukaudessa erikseen sovit-
tuna päivänä ja tarvittaessa). Lääkäri määrittää lääkityksen ja arvioi lääkityksen tarpeen.  
 
Päävastuu lääkehoidon toteuttamisesta sairaanhoitajilla. Sairaanhoitajat huolehtivat lääke-
hoidon perehdytyksestä lähihoitajille.  
 
Omahoitajat/vastuuhoitajat (lähi- ja sairaanhoitajat) huolehtivat omien asukkaiden päivittäi-
sestä lääkkeenjaosta. Lääkkeet jaetaan viikoksi eteenpäin dosettiin. Osalla asukkaista on 
käytössä annosjakelu, josta huolehtii Iin apteekki.  
Tehostetun palveluasumisen asukkaille lääkkeet tilataan Iin apteekista Easymedin kautta. 
Lääkkeet toimittaa yksikköön erikseen sovittu kuljettaja. 
 
Hoiva-asukkaiden lääkkeet tilataan perjantaisin ppshp:n apteekista ja ne toimittaa yksik-
köön erikseen sovittu kuljettaja.   
 
Henkilöstön lääkehoidon osaaminen varmistetaan kirjallisella lääkehoidon kokeella ja näyt-
tökokeella 4 vuoden välein. Lääkehoidon kokeen vahvistaa ylilääkäri ja dokumentit säilyte-
tään yksikössä. Henkilöstöllä on velvollisuus itse huolehtia lääkehoidon kokeen tekemi-
sestä 4 vuoden välein. Seurantaa tekee myös palveluesimies. Näyttökokeet annetaan riit-
tävän kokemuksen omaavalle sairaanhoitajalle (yli kolmen vuoden kokemus yksikössä).   
      
 
             

Monialainen yhteistyö 

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiak-

kaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat osoittautuneet erityisen riskialttiiksi.  

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 41 §:ssä säädetään monialaisesta yhteistyöstä asiakkaan 

tarpeenmukaisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi.  

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelunantajien ja eri hallinnonalojen kanssa on järjestetty? 

Sosiaalitoimen kanssa asioidaan puhelimitse, yhteisillä palavereilla, turvapostilla.  
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LifeCaren potilaskirjaukset näkyvät tahoille, joilla LifeCare on käytössä. Lisäksi potilaan 

mukana laitetaan tulosteet esimerkiksi erikoissairaanhoitoon.  

             

Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja si-

sältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia? 

 
Ei ole käytössä hoitoon liittyviä alihankintapalveluja. 
Ateria-, kiinteistö- ja siivoushuollon kanssa yhteistyöpalaverit ½ v. välein.  

 
Oulunkaaren yhteyshenkilönä toimii Satu Turkka ja yksikön esimies ateria-, 
kiinteistö- ja siivoushuollon kanssa.  
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   Oulunkaari, Iin vanhuspalvelut. Iin hoiva ja palveluasunnot 
 

36 
 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsää-

dännöstä tulevia velvoitteita. Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden 

turvallisuudesta vastaavat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. 

Asiakasturvallisuuden edistäminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuu-

desta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset 

asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja 

ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Asiakas-

turvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvol-

lisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain 

mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huo-

lehtimaan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kal-

toinkohtelun kohtaamiseen ja ehkäisemiseen. 

Osana asiakasturvallisuuden varmistamista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan 

toimintayksikön on tullut tehdä terveydensuojelulain nojalla annetun asetuksen 

(1280/1994) 4 §:n mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yh-

teistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden 

kanssa? 

Vahinkotapahtumista ja läheltä piti -tilanteista tehdään Haipro-ilmoitukset. Välitöntä 
muutostoimea tarvitseva tilanne / tapahtuma käsitellään nopeasti työyhteisön sisällä ja 
kutsutaan tarvittaessa ulkopuolista apua sekä tehdään tarvittavat kehittämistoimenpi-
teet. 
 
Haipro-ilmoituksista saatu raportti käsitellään yksikön palaverissa vähintään ½- vuosit-
tain ja samalla arvioidaan tarvittavien muutosten tarpeellisuutta toiminnassa. 
 
Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma. perehdytysohjelma, potilasturvallisuusohjelma, it-

semääräämisoikeutta rajoittava ohje, henkilöstöohjeet, palo- ja pelastussuunnitelma. 

Poistumisturvallisuusselvitys on tulosteversion liitteenä.  

 
Säännölliset palo- ja pelastusharjoitukset sekä palo- ja pelastustoimen järjestämä tur-
vallisuuskävely  
(x1/vuosi).  
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Laitteiden käyttöön liittyvä koulutus ja kertaus sekä kirjalliset ohjeet laitteiden käy-
töstä. Riittävä käytännön perehdytys laitteiden käyttöön yksikössämme.  
 
Laitteiden säännöllinen huolto ja huoltopäiväkirja sekä laiteluettelo. Laitehuollon hoitaa 
Respecta vuosittain.  
 
Terveyspalvelujen lainsäädäntö, joka ohjaavat työtä (lait löytyvät www.finlex.fi) 
 
Terveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa. 
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 
Terveydenhuollon rakenteita koskevat säännökset ovat kansanterveyslaissa ja erikoissai-
raanhoitolaissa. 
Kansanterveyslaki 66/1972 
Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989 
Erityislaeilla on säädetty työterveyshuollosta, mielenterveyspalveluista, hedelmöityshoi-
doista, tartuntatautien ehkäisystä ja hoidosta sekä rajat ylittävästä terveydenhuollosta. 
Työterveyshuoltolaki 1383/2001 
Mielenterveyslaki 1116/1990  
Tartuntatautilaki 583/1986 (LIITE erillinen lomake)  
Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta 1201/2013 
Terveydenhuollon palvelujen käyttäjän asemaa turvaa laki potilaan asemasta ja oikeuk-
sista. 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä on säädetty laeilla 
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005  
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 
 
Sosiaalipalvelujen lainsäädäntö, jotka ohjaavat työtä (lait löytyvät www.finlex.fi) 
Sosiaalihuoltolaissa säädetään, miten ja mitä sosiaalipalveluja kunnan on tuotettava. 
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista määrittelee 
keskeiset menettelytavat asiakastyössä ja tietosuojakysymyksissä. 

Laki sosiaalihuollon asiakkaanasemasta ja oikeuksista 812/2000Sosiaali- ja terveyspalve-

luja säädellään seuraavilla erityislaeilla: 

 Päihdehuoltolaki 41/1986 
 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 
 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

380/1987  
 Laki omaishoidon tuesta 937/2005 
 Perhehoitajalaki 312/1992 
 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 
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Henkilöstö 

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

teet 

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö, kuten 

esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa varhaiskasvatuslaki ja päivähoitolaki ja lastensuo-

jeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki, 

joka tuli voimaan 1.3.2016. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan huomioon myös lu-

vassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asi-

akkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuotta-

vissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen 

osaaminen.  

Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoiva-

henkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaat-

teista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pidettävään 

suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työteh-

tävät, henkilöstömitoitus ja henkilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan 

kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan 

myös poikkeustilanteissa. 

Yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne 

Vanhuspalvelunjohtaja, Hannele Pöykiö 
Palveluesimies, Hillevi Turpeinen (vs) 
3 sairaanhoitajaa 
20 lähi-/perushoitajaa 
 
 
Työtä ohjaavat lait ja asetukset: Lait linkistä www.finlex.fi 
 
Suomen perustuslaki 731/1999 
henkilötietolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 
laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä: http://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504 
laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/1986/19860609 
laki yksityisyyden suojasta työelämässä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759 
laki kunnallisesta viranhaltijasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030304 
laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa: http://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044 
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työtapaturma- ja ammattitautilaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150459 
työaikalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605 
työsopimuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055 
työterveyshuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383 
työturvallisuuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738 
vuosilomalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162 
 
 
Sopimukset ja suositukset linkistä www.kuntatyönantajat.fi 
voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset: http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimuk-
set/Sivut/default.aspx 
vasemman reunan linkistä sopimuksittain 
  
Sopimuksia ja suosituksia linkistä http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/tyoelaman-
kehittaminen/Sivut/default.aspx 
Yhteistoimintaa koskevia: 
- kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus 
- virka- ja työehtosopimus työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuute-
tun korvauksesta 
- sopimus työsuojeluvaltuutetulle annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaa-
misesta 
Työhyvinvointia koskevia: 
- työssä tapahtuvaa häirintää ja väkivaltaa koskeva itsenäinen puitesopimus 
- suositus päihdeasioiden käsittelemisestä kunnallishallinnossa 
- työperäistä stressiä koskeva keskusjärjestösuositus 
- työhyvinvoinnin toimintalinjat ja hyvät käytännöt 
- kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus ja työ- ja virkaehtosopi-
mus ammattiyhdistyskoulutuksesta 
Muita: 
- virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta 
 
 

Muita ohjeistuksia:  
 
- Oulunkaaren tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma (intrassa) 
- Varhaisen tuen malli (intrassa ja perehdytyskansiossa) 
- Epäasialliseen kohteluun puuttuminen (Intra ja perehdytyskansio) 
- Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perus-
teet, Oulunkaaren ky  
- Hyvän hoidon kriteeristö (henkilöstölle) 
- Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019  
osoitteessa:  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuosi-
tusjulkaisu_fi_kansilla.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet? 

Pitkäaikaiset poissaolot (vuosilomat ja sairaslomat ym. vapaat) sijaistetaan 100%. 
Lyhytaikaiset poissaolot (1-3 pv sairaslomat, koulutuspäivät ym.) viikonloppumiehityksen 
mukaan alittamatta lakisääteistä 0,5 hoitajaa / asukas- mitoitusta. 
Vuorolistojen suunnitteluvaiheessa hoitajamitoitus on n. 0,6.  
Sijaisina toimii yksikön omat sijaiset. Uudet sijaiset perehdytetään kahden tunnin suulli-
sella perehdyttämisellä sekä käytännön hoitotyössä 3-7 päivän ajan.  
Sijaisena toimii pääsääntöisesti ammatin omaavat henkilöt. Lisäksi sijaisena voi toimia 
opiskelijat. Opiskelija sijainen toimii aina vuorossa lähihoitajan/sairaanhoitajan kanssa. 
Opiskelija sijainen ei toimi vastuuvuorossa.   
 

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Toimiva ja ennakoiva loma- ja autonominen työvuorosuunnittelu yhdessä henkilöstön 
kanssa. 

 
Toimiva henkilöstöpolitiikka ja hyvä työyhteisö varmistaa sijaisten saatavuuden: 

- Perehdytyksen seurantalomake tulee täyttää jokaisen uuden työntekijän ja opis-
kelijan.  

- Opiskelijat ja uudet työntekijät perehdytetään perehdytyskansion mukaisesti suul-
lisesti ja käytännön työssä toimii mentori/ohjaaja sovitun jakson ajan (3-7 päivää 
tai yksilöllisesti määritetyn ajan).  

- Perehdytyskansio on käytettävissä ja siihen voi palata. Perehdytyskansio löytyy 
palveluasuntojen kansliasta. 

- Hyvällä työilmapiirillä tuetaan työssäjaksamista. 
- Säännölliset palaverit 
- Koulutusten mahdollistaminen (väh.3pv/vuosi) 

 
 

Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että 

lähiesimiestyöhön riittävästi aikaa? 

- Järkevällä työvuorosuunnittelulla 

- Autonominen listasuunnittelu on käytössä (exel –pohjalla) 

- Esimiestyöhön on varattu 50% työaikaa ja tarvittaessa siihen on mahdollisuus 

saada joustoa (sopimalla vanhuspalvelujohtajan kanssa)  

- Sairaanhoitajalle varataan tarvittaessa etukäteen toimistoaikaa. 

- Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ottaa listakohtaisesti toimistoaikaa, jos 

sitä tarvitsee. Toimistoaika merkitään työvuorotoiveisiin tai vastaavasti päiväkoh-

taiseen listaan.  
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Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilös-

tön määrä? 

Riittävä suullinen ja käytännön perehdytys ja nimetty ohjaaja. Mahdollisuus kehityskes-

kustelulle. Yhteistyöpalaverit tarvittavien tahojen kanssa (mm. te-työllistetyt, opiskeli-

jat, työ- ja päivätoiminta jne.) 

             

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritel-

lään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkat-

taessa asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomi-

oon erityisesti henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Rekrytointitilanteessa työnanta-

jan tulee tarkistaa hakijaa koskevat rekisteritiedot sosiaalihuollon ammattihenkilöiden 

keskusrekisteristä (Suosikki). Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön rakentee-

seen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tär-

keää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. 

 

Oulunkaaren kuntayhtymällä on käytössä KL-kuntarekry-järjestelmä. Hakijat voivat jät-

tää hakemuksen avoinna olevaan tehtävään suoraan rekrytointijärjestelmään, sähköpos-

titse tai kirjeitse. Rekrytointijärjestelmän kautta saapuneet hakemukset käsitellään säh-

köisesti, sähköpostin liitteenä ja postitse saapuneet hakemukset tallennetaan sähköiseen 

muotoon tai käsitellään manuaalisesti. Rekisteriin kerättyjä tietoja käytetään myös haki-

joiden ansiovertailun tekemiseen (yhteenveto hakijoista). Valintapäätöksestä ilmoite-

taan joko sähköpostilla tai kirjeitse päätöksen otteella. Peruste tietojen keräämiseen: 

Eu:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta e (julkisen vallan käyttäminen) (Rekiste-

riseloste, Oulunkaari) 

Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 
- Koulutettu, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. 
- Vanhustyön ja gerontologian osaamista arvostetaan. 
- Avoimet toimet ovat julkisessa haussa. 

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa 

työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus?  

- Tehostettu palveluasuminen, jossa pyritään kunnioittamaan yksityisyyttä (asuk-

kaalla oma huone ja oma rauha), asukkaan mieltymykset huomioidaan. Asukas voi 

itse päättää hakeutuuko päiväsaliin ja järjestettyihin tuokioihin.  

https://www.oulunkaari.com/
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Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen 

käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksi-

kössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuk-

sen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtau-

tumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvon-

nassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työntekijöiden velvollisuudesta 

ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työnte-

kijöiden täydennyskouluttautuminen. Erityisen tärkeä täydennyskoulutuksen osa-alue on 

henkilökunnan lääkehoito-osaamisen varmistaminen. 

Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja 

omavalvonnan toteuttamiseen.  

Käytössä on yksikkökohtainen, kirjallinen perehdytysohjelma uusille työnteki-
jöille. Perehdytys tutustuttaa uuden työntekijä osaston rakenteeseen, toimintaan, 
organisaatioon ja hallintoon. 
Perehdytyksen tarkoituksena on auttaa perusteellisesti ja oikein omaksumaan 
asukkaiden hoitoa koskevat asiat ja nopeuttaa sopeutumista työyhteisöön sekä 
edistää työturvallisuutta. 
Perehdytyksessä aikaansaadaan työntekijässä turvallisuuden ja viihtyvyyden tun-
teen. Uusi työntekijä saa oman mentori(t) joka perehdyttää hänet työtehtäviin. 
Mentori(t) toimii 1-2 viikon ajan uuden työntekijän kanssa samoissa vuoroissa.  
 
 Käytössä on perehdytysopas kirjallisena ja intranetissä. 
 
Asiakastietojen käsittelyyn jokaisella työntekijällä on omat henkilökohtaiset kir-
jautumisen salasanat ja jokaisesta käynnistä potilasasiakirjoissa jää hoitajan hen-
kilökohtainen jälki joka on todennettavissa myöhemmin. Potilastietojärjestel-
mässä on asetukset jotka sallivat hoitajille pääsyn vain oman yksikön asukkaiden 
potilaspapereihin. Palveluesimies antaa käyttöoikeudet potilastietojärjestelmään 
työsuhteen keston ajaksi. Asiakastietojen käsittelystä ja tietosuojasta annetaan 
koulutusta sekä keskustellaan säännöllisesti. Jokainen suorittaa vuosittain työnan-
tajan määrittämän tietoturvakoulutuksen ja tentin.  
 
Henkilökunta osallistuu omavalvontasuunnitelman tekemiseen ja päivittämiseen.  
Perehdytyskansion päivittämien tapahtuu säännöllisesti ja/tai toiminnan muuttu-
essa. Perehdytyskansion päivittävät nimetyt henkilöt ja muu henkilökunta voi 
kommentoida perehdytyskansiota.  
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Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? 

Jatko – ja täydennyskoulutuksella vahvistetaan henkilöstön osaamisesta ja amma-
tillisesta kehittymisestä. Henkilöstöllä on mahdollisuus työn vaativuudesta ja toi-
menkuvasta riippuen osallistua riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutuk-
seen. Niissä tehtävissä, joissa ammattihenkilön tulee säännöllisesti osoittaa riit-
tävä osaaminen, on Iin hoivaosastolla ja palveluasunnoilla selkeä menettelytapa 
osaamisen seurantaan ja varmistamiseen (esim. lääkehoito ja tietosuoja-asiat).  
Henkilöstölle mahdollistetaan säännöllisesti osallistuminen koulutukseen.  
Oulunkaari tukee omaehtoista kouluttautumista 3pv/vuosi.  
Kehitysiltapäivät, kehityskeskustelut tukevat henkilöstön osaamista.  

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä 

ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosi-

aalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on laadittava toimin-

tayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei 

ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seu-

rauksena. 

Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poista-

miseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintoviras-

tolle. Yksikön omavalvonnassa on määritelty, miten riskienhallinnan prosessissa epäkoh-

tiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epäkohta on sellainen, että se on 

korjattavissa yksikön omavalvonnan menettelyssä, se otetaan välittömästi siellä työn 

alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan tahon toimen-

piteitä, siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 

Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkoh-

dista tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tie-

dot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso luku 

3 Riskienhallinta). 

Vaaratapahtumasta ilmoitetaan välittömästi esimiehelle (ja tarvittaessa suullisesti talon-
miehelle) yksikön sisällä ja kirjallisesti sähköisellä Haipro -ilmoituksella. Haipro –ilmoitus 
ohjautuu yksikön esimiehelle. Vaaratapahtumien raportoinnin ja käsittelyn tavoitteena on 
Iin hoivakodin ja palveluasuntojen toiminnasta ja sen haavoittuvuuksista oppiminen ja sitä 
kautta toiminnan kehittäminen turvallisemmaksi.  
Jokaisella henkilöstön jäsenellä on välitön ilmoitusvelvollisuus poikkeamista ja/tai vaara-
tapahtumista. Omaisten ja vierailijoiden tulee ilmoittaa vaaratapahtumista välittömästi 
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henkilökunnalle ja/tai yksikön esimiehelle. Henkilökunta edelleen ilmoittaa yksikön esi-
miehelle. Haiprot käsitellään säännöllisesti henkilöstön kanssa osastopalavereissa ja tar-
vittaessa käsittelyyn otetaan mukaan myös tarvittavia tahoja (vanhuspalvelujohtaja, työ-
suojeluvaltuutettu, poliisi, vartijapalvelu, omaiset jne.) Tarpeen muille tahoille arvioi yk-
sikön esimies.  

Kiireettömissä asioissa talonmiehelle ilmoitetaan erillisen ilmoitusjärjestelmän kautta. 
Jokaisella hoitajalla on oikeudet tehdä ilmoitus. Ohjeistus järjestelmän käyttöön löytyy 
palveluasuntojen kansliasta. Tarvittaessa perehdytystä voi pyytää myös yksikön esimie-
heltä. Ks. ilmoitusvelvollisuus (Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, sosiaa-
lihuoltolain §48 ja §49 ) 

 
Toimitilat 

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden 

käytön periaatteista. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa asiakkaiden sijoittamiseen 

liittyvät käytännöt: esimerkiksi miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin tai miten varmis-

tetaan heidän yksityisyyden suojan toteutuminen. Suunnitelmasta käy myös ilmi, miten 

asukkaiden omaisten vierailut tai mahdolliset yöpymiset voidaan järjestää.  

Muita kysymyksiä suunnittelun tueksi: 

 Mitä yhteisiä/julkisia tiloja yksikössä on ja ketkä niitä käyttävät? 

 Miten asukas voi vaikuttaa oman huoneensa/asuntonsa sisustukseen 

 Käytetäänkö asukkaan henkilökohtaisia tiloja muuhun tarkoitukseen, jos asukas on 

pitkään poissa. 

Tilojen käytön periaatteet 

Tilat on suunniteltu tehostettuun palveluasumiseen ja hoivahoitoon. Tilat on otettu 
käyttöön 17.8.2015. Yksikössä on 30 yhden hengen huonetta ja 4 kahden hengen huo-
netta. Kaksi huonetta on käytössä intervallihoitoon. Kaikissa huoneissa on oma WC-suih-
kutila. Yksikössä on kaksi ryhmätilaa jotka ovat kaikkien asukkaiden käytössä sekä lasi-
tettu terassi. Rakennuksessa on asianmukaiset huoltotilat sekä henkilökunnan käyttöön 
tarkoitetut työskentely- ja taukotilat. 
Yhteisissä tiloissa järjestetään yhteisiä tapahtumia asiakkaille/omaisille sekä erikseen 
ilmoitettuna muille kuntalaisille.  
 
Palveluasumisessa asukas voi halutessaan sisustaa huoneensa omilla huonekaluilla ja ta-
varoilla. Perusvarustuksena huoneissa on sänky ja patja valmiina. Tehostettuun palvelu-
asumiseen tarkoitetut huoneet ovat vuokrahuoneita ja vain asukkaan omassa käytössä 
hänen elämänsä loppuun saakka. Vuokrahuonetta ei oteta muuhun käyttöön vuokrasopi-
muksen voimassaoloaikana. 
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Hoivahoidon asukashuoneissa on asukkaat pitkäaikaishoidon päätöksellä ja lähtökohtai-
sesti asuvat samassa huoneessa elämänsä loppuun saakka, ellei ilmene erityistä tarvetta 
huoneen vaihtoon.  
 
Intervallihoitoon tarkoitettujen huoneiden asukkaat vaihtuvat viikoittain ja siitä ei tehdä 
erillistä vuokrasopimusta asukkaan kanssa. 
 

Teknologiset ratkaisut 

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan erilaisilla kulunvalvontaka-

meroilla sekä hälytys- ja kutsulaitteilla. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan käytössä 

olevien laitteiden käytön periaatteet eli esimerkiksi, ovatko kamerat tallentavia vai ei-

vät, mihin laitteita sijoitetaan, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja kuka niiden asian-

mukaisesta käytöstä vastaa. Suunnitelmaan kirjataan mm. kotihoidon asiakkaiden turva-

puhelinten hankintaan liittyvät periaatteet ja käytännöt sekä niiden käytön ohjaamisesta 

ja toimintavarmuudesta vastaava työntekijä. 

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n 13 kohdassa säädetään turvapuhelin- tai muun 

vastaavan palveluntuottajan velvollisuudesta laatia turvallisuusasiakirja, joka sisältää 

suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Turvallisuusasiakirja 

voidaan pykälän 2 momentin mukaan korvata tässä omavalvontasuunnitelmassa huomi-

oon otetuilla asioilla. 

Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkai-

suja yksiköllä on käytössään? 

Käytössä on tallentava kulunvalvontajärjestelmä (2 viikkoa). Kamerat on sijoitettu ulko-
ovelle ja ryhmätiloihin, suunta ryhmätiloihin ja käytäville. Asukashuoneissa ei ole kame-
ravalvontaa. Kameravalvonnasta on ilmoitus ulko-ovella ja valvontarekisteri pääsisään-
käynnin ilmoitustaululla. Tarpeen vaatiessa tallenteiden katseluoikeus on palveluesimie-
hellä ja kiinteistönhoidolla. 
 
Asukashuoneissa ja asukashuoneiden WC-tiloissa on potilaskutsujärjestelmä, josta hälytys 
tulee hoitajan kännykkään tekstiviestillä, käytävä näytölle, summerilla sekä valona asu-
kashuoneen oven yläpuolella. Ryhmätiloissa ja terassilla on omat hälyttimet.  
 
Asukkaalla on mahdollisuus saada käyttöön myös puheyhteyden (hoitajaan) mahdollista-
van pöytäpuhelin sekä rannekehälytin. 
 
Hoitajilla käytössä päällekarkauslaite, josta lähtee hälytys hoitajien kännykkään, käytä-
vänäyttöön ja Securitas – vartiointiyritykseen.  
 
Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimi-

vuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 
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Laitteet testataan säännöllisesti. Laitteiden testaamisesta vastaavat yksikön hoitajat sekä 
talonmies (mm. paloturvallisuuteen kuuluvat laitteet). Viallisesta laitteesta / järjestel-
mävirheestä menee ilmoitus keskusjärjestelmään, josta se voidaan korjata. Rikkoutu-
neista laitteista ilmoitetaan myös itse laitehuoltoon tai talonmiehelle. Yksikössä on yli-
määräisiä potilashälytinlaitteita, joita voidaan vaihtaa heti rikkoutuneen tilalle. 
 
Asukkaiden kutsuihin vastataan mahdollisimman pian. Järjestelmä rekisteröi kutsuihin 
vastaamisen aikajanan ja siitä on saatavilla raportti. 
 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? 

Kiinteistönhoitajana toimii (Pekka Nisula) p.050 3950 377. Kiinteistönhoitaja ilmoittaa 

asiasta eteenpäin tarvittaville tahoille.  

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeita koskeva ohjaus ja valvonta siirtyi Valviralta 

vuoden 2020 alussa Fimealle. Terveydenhuollon laitteiden käyttöön, huoltoon ja käytön 

ohjaukseen sosiaalihuollon yksiköissä merkittäviä turvallisuusriskejä, joiden ennaltaeh-

käiseminen on omavalvonnassa huomioon otettava asia. 

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvik-

keiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Terveydenhuol-

lon laitteella tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia 

tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja 

on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkai-

luun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimukseen tai 

korvaamiseen. Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaa-

lasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, haa-

vasidokset ym. vastaavat. 

Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa 

(24–26 §). Organisaation on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä 

noudatetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen nojalla an-

nettuja säädöksiä. 

 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laittei-

den hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? 

https://www.oulunkaari.com/
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Tehostetun palveluasumisen apuvälineet kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, jol-
loin ne ovat asukkaalle henkilökohtaisia ja maksuttomia. Apuvälineet hankitaan ja huol-
letaan Oulunkaaren (Iin) fysioterapian toimesta. Perehdytystä henkilöstölle ja asiakkaille 
antaa myös apuvälineitä luovuttava taho.  
 
Tarvittavat vaipat ja suojat tilataan 3 kk:n välein ATTENDS:n kautta suoraan kotiinkulje-
tuksena palveluasunnoille, kun inkontinenssi on kestänyt 3 kk. Haavahoitotuotteet ovat 
myös asukkaalle maksuttomia kun hoito kestää yli 3 kk, aloitus kirjataan LifeCare- järjes-
telmään. Yksikössä toimii nimetyt vaippavastaavat.  
 
Hoiva-asukkaat käyttävät talon yhteisiä apuvälineitä ja ne eivät ole henkilökohtaisia. Apu-
välineistä on annettu ja uusista apuvälineistä annetaan apuvälineen luovuttajan toimesta 
henkilöstölle perehdytys. Sisäinen perehdytys henkilöstön osalta korostuu käytännön 
työssä.  
 
Apuvälineet ja potilassängyt huolletaan / tarkistetaan 1 x / vuosi AJN Meditec Oy (v.2020) 
toimesta. 
Rikkoutuneita välineitä ei käytetä. Rikkoutuneet välineet korjataan tai poistetaan käy-
töstä. Huollosta on oma kirjanpito laiteluettelossa. 
 
Yksikössä on apuvälineistä vastaavia hoitajia. Kaikkien hoitajien vastuulla on apuvälinei-
den kunnosta, huollosta ja riittävyydestä huolehtiminen. AJN Meditec Oy huoltaa apuvä-
lineet säännöllisesti. Palveluasukkaiden apuvälineet arvioi ja huoltaa Iin fysioterapia (rol-
laattorit, pyörätuolit ym.). 
 
        

Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukai-

set vaaratilanneilmoitukset? 

Henkilöstön perehdytys Haipron käyttöön. Säännöllinen keskustelu ilmoitusvelvollisuu-

desta. Ilmoitukset tehtävä tarvittaessa puhelimitse, jos laite aiheuttaa vaaraa. Ilmoitus 

aina vähintään esimiehelle ja/tai kiinteistönhoitajalle. Asiakkaat ja vierailijat voivat 

tehdä ilmoituksen myöskin.  

        

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Yleinen huolto ja korjaus Kiinteistöhoitaja 050 3093166 ja kiinteistöpäivystys (virka-ajan 
ulkopuolella) p. 050 388 1842 
Laitetoimittajat huoltavat ja korjaavat heidän toimittamat laitteet.  
AJN Meditec Oy vastaa laitehuollosta säännöllisesti.  
 
             

https://www.oulunkaari.com/
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8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolli-

seen henkilöön liittyviä tietoja. Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluon-

teisia, salassa pidettäviä henkilötietoja. Terveyttä koskevat tiedot kuuluvat erityisiin 

henkilötietoryhmiin ja niiden käsittely on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Hyvältä 

tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn ajalta asiakas-

työn kirjaamisesta alkaen arkistointiin ja tietojen hävittämiseen saakka. Käytännössä so-

siaalihuollon toiminnassa asiakasta koskevien henkilötietojen käsittelyssä muodostuu 

lainsäädännössä tarkoitettu henkilörekisteri. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi on käytössä kansallinen 

tietosuojalaki (1050/2018), joka täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetusta. Henkilötie-

tojen käsittelyyn vaikuttaa myös toimialakohtainen lainsäädäntö. 

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrit-

telee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojen käsittelijällä tar-

koitetaan esimerkiksi yksikköä/palvelua, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän 

lukuun. Rekisterinpitäjän tulee ohjeistaa mm. alaisuudessaan toimivat henkilöt, joilla on 

pääsy tietoihin (tietosuoja-asetus 29 artikla). 

Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaat-

teista. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvon-

taviranomaiselle ja rekisteröidyille. Rekisteröidyn oikeuksista säädetään asetuksen 3 lu-

vussa, joka sisältää myös rekisteröidyn informointia koskevat säännöt. Tietosuojavaltuu-

tetun toimiston verkkosivuilta löytyy kattavasti ohjeita henkilötietojen asianmukaisesta 

käsittelystä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon yksi-

köille viranomaismääräyksen (2/2015) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säh-

köisestä käsittelystä annetun lain 19h §:ssä säädetystä tietojärjestelmien käytölle ase-

tettujen vaatimusten omavalvonnasta. Tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma on 

erillinen asiakirja, jota ei ole säädetty julkisesti nähtävänä pidettäväksi, mutta on osa 

yksikön omavalvonnan kokonaisuutta.  

Asiakastyön kirjaaminen 

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Kirjaamisvelvoite alkaa, 

kun sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon 

tarpeesta tai kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaalipalvelua sopimuk-

sen perusteella. Kirjaamisvelvoitteesta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakasasiakir-

joista (254/2015) 4 §:ssä. Yksittäisen asiakkaan asiakastietojen kirjaaminen on jokaisen 

https://www.oulunkaari.com/
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
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ammattihenkilön vastuulla ja edellyttää ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot kussa-

kin tapauksessa ovat olennaisia ja riittäviä. Jatkossa kirjaamista ohjataan yhä vahvem-

min asiakirjarakenteiden avulla, joista THL tulee vuoden 2020 aikana antamaan asiaa 

koskevan määräyksen. Lain 3 luvussa säädetään asiakasasiakirjoihin kirjattavista perus-

tiedoista. 

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen? 

Yksikössä on käytössä sähköinen LifeCare-tietojärjestelmä. Järjestelmä on suojattu 
siten, että henkilökunnalla on kirjausmahdollisuus ja tietojen katselumahdollisuus 
vain omilla tunnuksilla. Jokaisella hoitajalla on omat käyttäjätunnukset LifeCareen 
sekä konetunnukset järjestelmän avaamista varten. Palveluesimies tilaa pääkäyt-
täjältä tunnukset työntekijälle työsopimuksen voimassaoloajaksi. Jokaisesta käyn-
nistä potilastiedoissa jää käyttäjältä jälki joka on todennettavissa jälkikäteen tar-
vittaessa. 
 
Yksikössä on töissä vain sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneita ja 
koulutuksessa perehdytään tietosuojaan, lainsäädäntöön sekä asiakas- ja potilas-
tietojen kirjaamisen käytäntöihin. 
 
Järjestetään tarvittaessa koulutusta kirjaamiskäytäntöihin. LifeCare- järjestelmän 
versiouudistukset ”pakottavat” yhä uusiin ja tarkempiin kirjaamiskäytäntöihin. 
 
Perehdytykseen (uudet työntekijät, opiskelijat) kuuluu tietosuoja- ja vaitioloasiat. 
Perehdytyksen jälkeen täytetään kirjallinen lomake tunnuksista palveluesimie-
helle. Tunnukset antaa yksikön esimies.  

 

             

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukai-

sesti? 

Yhteisestä käytännöstä on sovittu, vuorokohtaisesti jokainen kirjaa hoitamansa asiak-

kaat. Yhdessä on sovittu minimikirjauksesta (ravitsemus, hygienia, psyykkinen ja fyysi-

nen toimintakyky sekä poikkeavat asiat kunkin vuoron aikana. Kirjauksia tarkastellaan 

säännöllisesti yksikön esimiehen toimesta.  

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyk-

siä? 

Koko henkilöstö suorittaa 1 x vuosi Navisec- tietoturva koulutuksen ja tentin (myös sijai-
set).  
 

https://www.oulunkaari.com/
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Kuntayhtymän työntekijöiden vastuulla on huolehtia siitä, että heidän työtehtävissään 

käsittelemät, organisaatiolle kuuluvat tiedot jäävät organisaation haltuun ellei niitä 

muilla määräyksillä ole määrätty hävitettäviksi. 

Esimiesten tehtävänä on vastata siitä, että työntekijöillä on oikeudet tehtävän edellyt-

tämässä laajuudessa tarvittaviin tietojärjestelmiin ja tietoihin, myös työtehtävien mah-

dolliset muutokset huomioiden. 

Työsuhteen päättyessä on huolehdittava käyttöoikeuksien poistamisesta tietojärjestel-

mistä. 

Esimiesten tehtävänä on huolehtia myös siitä, että alaiset saavat riittävän perehdytyk-

sen ja koulutuksen tietoturvaan ja siitä, että työntekijät ymmärtävät tietoturvan merki-

tyksen. Esimiehiltä odotetaan esimerkillistä ja vastuullista tietoturvakäyttäytymistä.  

Työntekijät suorittavat 1 krt/vuosi Navisec:n tietosuojakoulutuksen verkossa.  
 
Uudet työntekijät perehdytetään työhön, vastuu nimikesuojatuilla lähihoitajilla ja sai-
raanhoitajalla osastotyössä.  
Hiljaista tietoa jaetaan työn ohessa, palavereissa ja työn organisoinnin yhteydessä.  

 
Asukkaiden osalta perehdytys tapahtuu konkreettisessa hoitotyössä ja potilasasiakirjojen 
kautta 
Tietoturvapolitiikan ja –ohjeiden noudattamisen valvonta on tärkeä osa kuntayhtymän 

sisäistä valvontaa. Tietoturvatyöryhmä ja kuntayhtymän johtoryhmä seuraavat teknisen 

ja hallinnollisen tietoturvan toteutumista ja niillä on oikeus toimeenpanna tietoturva-

auditointeja. 

 
Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tieto-

turvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Uusilla työntekijöillä ja opiskelijoilla on oma perehdyttäjä joka käy yksikön toimintaan 
liittyvät asiat läpi, mukaan lukien tietoturva-asiat. Käydyt asiat merkitään ja allekirjoite-
taan henkilökohtaiseen perehdytyslomakkeeseen. 
Myös sijaisilla on mahdollisuus osallistua täydennyskoulutuksiin. 
 
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

 

Mirja Klasila  
Piisilta 1, 91100 Ii  
puh. 040 8266421  

 

https://www.oulunkaari.com/
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Kuntayhtymän tietoturvatyön kokonaisuudesta vastaa tietoturvaryhmä kuntayhtymän 

johdolta saamiensa resurssien ja toimintavaltuuksien puitteissa. 

Kuntayhtymän johtaja nimeämään tietoturvaryhmään kuuluvat terveyspalvelujohtaja, 

tietohallintopäällikkö, arkistosihteeri, kehitysjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöpääl-

likkö sekä palvelutuotannon edustajat perhe-, terveys- ja vanhuspalveluista ja kuntapal-

velutoimistosta. 

Kuntayhtymän potilas- ja asiakastietoja sisältävien henkilörekistereiden suojaamisesta ja 

valvonnasta vastaa tietosuojavastaava. Oulunkaaren tietosuojavastaavana toimii kuntayhtymän 

arkistosihteeri. 

        

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä X  Ei  

 

 

  

https://www.oulunkaari.com/
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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. 

 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 

 

Jokainen työntekijä huomioi ja ennakoi päivittäisessä arjessa mahdolliset vaa-

rapaikat ja tilanteet toimien turvallisesti ja vastuullisesti (märät lattiat, rikki-

näiset laitteet, esteettömät kulkureitit). Henkilöstö osallistuu asiakasturvalli-

suuden kehittämiseen ja riskienhallinnan käsittelyyn sekä niistä aiheutuvien toi-

menpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Ulkopuolisten tekemiin huomioihin asiakasturvallisuuden riskeistä ja kehittä-

mistarpeista suhtaudutaan vakavasti ja epäkohdat korjataan. Epäkohdista in-

formoidaan myös palvelualan johtajaa.  

Haipro –ilmoitus tehdään myös läheltä piti – tilanteista, jolloin voidaan ennaltaehkäistä 
vaaratilanteen syntymistä.  
 
Tiedottaminen tapahtuu suullisella raportoinnilla, heti omassa vuorossa. Lisäksi vuorokoh-
taisesti tehdään asiakkaista kirjaukset LifeCareen. Poikkeavuudet asiakkaan toimintaky-
vyssä informoidaan aina tarvittaville tahoille (omaiset, läheiset, lääkäri, muu yksikkö jne.) 
 
Epäkohdat ilmoitetaan välittömästi kiinteistönhoitajalle ja/tai palveluesimiehelle.  
  

https://www.oulunkaari.com/
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10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

Paikka ja päiväys 20.4.2021 /Ii     

Allekirjoitus      _________________________________ Hillevi Turpeinen 

 

Omavalvontasuunnitelma on päivitetty uuteen versioon. Aiemmat omavalvontasuunnitel-

man päivityksen ajankohdat: 

- 18.11.2015 

- 1.8.2016 

- 1.6.2017 

- 5.9.2018 

- 20.11.2018 

- 26.2.2019 

- 15.10.2019 

- 6.11.2019 

- 31.7.2020 

-  
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TYÖYKSIKKÖJEN ARVIOINTILOMAKE KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMISTA VAAROISTA 

Koronaviruksesta aiheutuvat vaarat ja haitat tulee huomioida ja tunnistaa työpaikalla. Tämän lomakkeen avulla jokainen 

työyksikkö arvioi omaa varautumistaan koronaviruksen aiheuttamaan terveysriskiin. Mikäli varautumisessa ilmenee puut-

teita, tulee työyksikössä ryhtyä tarvittaviin toimiin terveysriskin vähentämiseksi. Lomake täytetään lähiesimiehen joh-

dolla ja säilytetään työpaikalla. Lisätietoja työsuojelupäällikkö Juha Torvinen,  juha.torvinen@oulunkaari.com sekä työ-

terveyslääkäri Jyrki Tyvelä, jyrki.tyvela@oulunkaari.com. 

TYÖYKSIKKÖ: Iin hoiva ja pal-
veluasunnot, Emmintupa 

ARVIOINNIN TEKIJÄT (ei tarvitse kirjoittaa jokai-

sen työntekijät nimeä erikseen): Hillevi Turpei-
nen, vs. palveluesimies 

pvm: 27.5.2020 

 
 

ALTISTUMISRISKI: Työyksikössä on tunnistettu ne työt, joissa on kohonnut riski altistua 
koronavirustartunnalle. 
  

Kyllä ☒ Ei ☐ EOS ☐ 

Koronavirus tarttuu tämän hetken tiedon mukaan ensisijaisesti pisaratartuntana, kun 
sairastunut yskii tai aivastaa. Voi myös olla, että virus tarttuu kosketuksen kautta. Näin 
ollen erityisesti sellaisissa töissä, jossa ollaan jatkuvasti henkilökontaktissa, on kohon-
nut riski altistua koronavirustartunnalle. 

Jos työpaikalla on töitä, joissa on kohonnut riski altistua koronavirustartunnalle, kirjaa 
ne tähän: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
 
Toimenpiteet, joilla altistumisriskiä ko. töissä voidaan vähentää?Kirjoita tekstiä nap-
sauttamalla tai napauttamalla tätä. 
 
 
 

Jos työpaikalla ei ole kartoitettu työntekijöiden altistumisriskiä, kirjaa tähän, milloin ja 
miten kartoitus tehdään:Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

 

KÄSIHYGIENIA: Työpaikalla on mahdollisuus riittävään käsihygienian ylläpitämiseen. 

Kyllä ☐ Ei ☐ EOS ☐  

Työpaikalla pitää olla mahdollisuus käsienpesuun kuumalla vedellä ja saippualla. Mikäli 
tätä mahdollisuutta ei ole, tulee työntekijöillä olla käytössä alkoholipohjaista käsihuuh-
detta.  

Jos työpaikalla tähän ei ole mahdollisuutta, kirjaa toimenpiteet, joilla asia saatetaan 
kuntoon sekä päivämäärä, mihin mennessä asia on kunnossa: Kirjoita tekstiä napsautta-
malla tai napauttamalla tätä. 

https://www.oulunkaari.com/
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   Oulunkaari, Iin vanhuspalvelut. Iin hoiva ja palveluasunnot 
 

55 
 

Liite 1  

SUOJAETÄISYYS: Työpaikalla on mahdollisuus pitää muihin henkilöihin riittävä suojae-
täisyys (1-2m). 

Kyllä ☐ Ei ☐ EOS ☐ 

Mikäli työtehtävissä tulee sellaisia tehtäviä eteen, että suojaetäisyyttä ei voida pitää, 
tulee työpaikalla miettiä, voidaanko jollakin muulla tapaa välttää altistumista. Esimer-
kiksi erilaisten suojaseinien, plexien yms. avulla.  

Jos suojaetäisyyttä ei voida pitää, toimenpiteet, joilla altistumista muutoin pyritään 
välttämään: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

SUOJAIMET: Ohjeet erilaisten henkilösuojaimien käytöstä ovat työntekijöillä selvillä ja 
työpaikalla toimitaan ohjeistuksen mukaisesti.  

Kyllä ☐ Ei ☐ EOS ☐ 

Virallisten ohjeiden mukaisesti erillisiä henkilösuojaimia tarvitaan lähinnä sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Lisäksi suojamia tarvitaan niissä töissä, joissa ollaan kontaktissa 
riskiryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa. Suojainten käytössä noudatetaan virallisia 
ohjeistuksia.  

Jos työpaikalla ei toimita ohjeistuksen mukaisesti, kirjaa tähän, miten asia saatetaan 
kuntoon: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

TILOJEN KÄYTÖN RAJAUS: Työpaikalla on kiinnitetty huomiota siihen, että yhteisiin ti-
loihin ei kerry liikaa väkeä kerrallaan.  

Kyllä ☐ Ei ☐ EOS ☐ 

Työpaikalla tulee sopia käytänteet niin, että taukotiloissa ei kokoonnuta tarpeetto-
masti. Ruoka- ja kahvitauot tulee porrastaa ja muutoinkin yhteisten tilojen käytöstä 
tulee sopia niin, että samoissa tiloissa on kerrallaan aina mahdollisimman vähän väkeä.  

Jos työpaikalla ei toimita ohjeistuksen mukaisesti, kirjaa tähän, miten asia saatetaan 
kuntoon: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

SIIVOUS: Työ- ja sosiaalitiloja siivotaan tehostetusti. 

Kyllä ☐ Ei ☐ EOS ☐ 

Työyksikössä koronaviruksen aiheuttama terveysriski tulee huomioida myös siivouksessa. 
Erityistä huomiota siivouksessa tulee kiinnittää sellaisiin paikkoihin, joita ihmiset kos-
kettelevat paljon, esimerkiksi ovenkahvat sekä yhteiskäytössä olevat laitteet (esim. ko-
piokone, kahvinkeitin, tietokoneet jne). Tarvittaessa myös henkilökunta voi itse osallis-
tua pintojen ja työvälineiden puhdistamiseen.  

Jos työpaikalla ei toimita ohjeistuksen mukaisesti, kirjaa tähän, miten asia saatetaan 
kuntoon: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 
 

https://www.oulunkaari.com/
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RISKIRYHMÄT: Työpaikallani on tunnistettu riskiryhmään kuuluvat henkilöt ja mietitty 
heille vaihtoehtoisia tapoja työskennellä.  

Kyllä ☐ Ei ☐ EOS ☐ 

Koronavirus saattaa joillakin aiheuttaa vakavamman tautimuodon. Tämänhetkisen tie-
don perusteella yli 70-vuotiaat ovat muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusin-
fektion. Lisäksi on tiettyjä perussairauksia, jotka myös altistavat tälle vakavammalle 
koronavirustaudin muodolle. Tällaisia perussairauksia ovat sairaudet, jotka merkittä-
västi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Läh-
tökohtaisesti henkilö, jolla on hyvässä hoitotasapainossa oleva perussairaus, ei kuulu 
riskiryhmään. Mikäli koet kuuluvasi riskiryhmään, keskustele ensin tilanteesta lä-
hiesimiehesi kanssa. Jos on järjestettävissä, työnantaja osoittaa riskiryhmään kuuluville 
työtä, jossa lähikontakteja ei toteudu.  Tähän tarvitset kuitenkin lääkärintodistuksen, 
jossa todetaan perussairauden olevan niin vaikean, että työpaikalle tuleminen altistaa 
vakavalle koronavirustartunnalle. Tämä todistus tulee hakea työterveyshuollosta.  
 

Jos työpaikalla ei toimita ohjeistuksen mukaisesti, kirjaa tähän, miten asia saatetaan 
kuntoon: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

PSYKOSOSIAALINEN KUORMITUS: Työpaikalla seurataan koronatilanteen aiheuttamia 
muutoksia työssä ja siitä mahdollisesti johtuvan psykososiaalisen kuormituksen kasva-
mista. Työpaikalla voidaan tarvittaessa tehdä toimenpiteitä kuormituksen vähentä-
miseksi.  

Kyllä ☐ Ei ☐ EOS ☐ 

Koronatilanteesta johtuen usean työntekijän työjärjestelyt, työn sisällöt ja työkuorma 
ovat muuttuneet. Lisäksi huoli omasta terveydestä ja taloudellisesta tilanteesta sekä 
etätöihin siirtyminen voi tuoda lisäkuormitusta työhön. 

Jos vastasit kyllä, kirjaa millaisia psykososiaalisia kuormitustekijöitä työssä esiintyy ja 
miten niitä voisi vähentää: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

Jos vastasit ei, kirjaa tähän, millä tavalla aiotte seurata psykososiaalista kuormitusta: 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

ETÄTYÖ: Työpaikalla on kiinnitetty huomiota työntekijöiden työhyvinvointiin etätyössä. 

Kyllä ☐ Ei ☐ EOS ☐ 

Myös etätöissä tulee kiinnittää huomiota työhyvinvointiin. Erityisen tärkeää on kiinnit-
tää huomiota työergonomiaan, työn tauottamiseen sekä työyhteisön yhteydenpitoon 
etätyössä. Etätyöjakson pitkittyessä puutteet työhyvinvoinnissa voi näkyä lisääntyvinä 
sairauspoissaoloina sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksina.  

Jos työpaikalla ei toimita ohjeistuksen mukaisesti, kirjaa tähän, miten asia saatetaan 
kuntoon: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
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PEREHDYTYS: Uusien työntekijöiden perehdytys on huolehdittu myös koronatilanteessa. 

Kyllä ☐ Ei ☐ EOS ☐ 

Jos työpaikalla ei toimita ohjeistuksen mukaisesti, kirjaa tähän, miten asia saatetaan 
kuntoon:: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

ALTISTUMINEN: Työpaikalla on tiedossa jokaisella työntekijällä, kuinka tulee toimia, jos 
henkilö altistuu koronavirukselle. Altistumisen ilmoittamislomake löytyy Intrasta.  

Kyllä ☐ Ei ☐ EOS ☐ 

Työnantajalla on luettelointivelvollisuus työntekijöistä, jotka ovat työssään altistuneet 
koronavirukselle. Luetteloa tulee pitää, mikäli voidaan todeta, että työntekijä on työs-
sään ollut kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen henkilöön tai koronavirusta si-
sältävään materiaaliin. Pelkkä mahdollisuus altistumiselle työssä ei vielä synnytä työn-
antajalle luettelonpitovelvollisuutta. 
 
Olet altistunut koronavirukselle, jos: 
- Olet hoitanut/ohjannut lähikontaktissa testatusti koronaviruspositiivista henkilöä il-
man suojavarusteita.  
- Olet työskennellyt lähikontaktissa myöhemmin koronaviruspositiiviseksi testatun hen-
kilön kanssa ilman suojavarusteita.  
 
Lähikontaktiksi tulkitaan yli 15 minuuttia kestänyt kontakti alle 2 metrin etäisyydellä 
koronaviruspositiivisen henkilön kanssa.  

Jos työpaikalla toimintaohjeet ei ole kaikilla tiedossa, kirjaa tähän, miten asia saate-
taan kuntoon: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

SAIRASTUMINEN: Työpaikalla on tiedossa jokaisella työntekijällä, kuinka tulee toimia, 
jos jollakin työtiloissa olleella henkilöllä on epäily koronavirustartunnasta tai todettu 
koronatartunta. Ohjeet löytyvät intrasta. 

Kyllä ☐ Ei ☐ EOS ☐ 

Jos työpaikalla toimintaohjeet ei ole kaikilla tiedossa, kirjaa tähän, miten asia saate-
taan kuntoon: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

TIEDOTTAMINEN: Jos työyksikössä todetaan koronavirusepäily/tartunta, tiedottamiskäy-
tänne on kaikkien työntekijöiden tiedossa. 

Kyllä ☐ Ei ☐ EOS ☐ 

Ohjeet koronavirusepäilystä/tartunnasta tulee AINA tapauskohtaisesti tartuntatautilää-
käriltä. Mahdollisessa koronaepäilyssä yksikön esimies on yhteydessä tartuntatautilää-
käriin sekä palvelujohtajaan, jotka antavat toimintaohjeet. Yksittäinen työntekijä ei 
saa kommentoida tapauksista mitään. 
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Jos työpaikalla tiedottamiskäytänteet eivät ole tiedossa, kirjaa tähän, miten asia saa-
tetaan kuntoon: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

 

MUUTA: 

Onko työyksikössänne jotakin muuta erityistä koronatilanteesta johtuvaa, joka on syytä 
ottaa huomioon?Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
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