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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palveluntuottaja
Nimi Äänekosken kaupunki

Y-tunnus 2045520-5

Kunta
Kunnan nimi Äänekoski
Kuntayhtymän nimi
Sote-alueen nimi Keski-Suomi
Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus
Nimi Hoivala
Katuosoite Terveyskatu 12
Postinumero 44100

Postitoimipaikka Äänekoski

Sijaintikunta yhteystietoineen Äänekosken kaupunki, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä
laitoshoito, 28
Esimies Tarja Sirkka
Puhelin 0400115720

Sähköposti tarja.sirkka@aanekoski.fi

Toimintalupatiedot
Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista
toimintaa harjoittavat yksiköt)
Palvelu, johon lupa on myönnetty
Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Rekisteröintipäätöksen ajankohta
Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
Ostopalvelujen tuottajat
Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen
palvelujen laadusta.
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Miten palveluntuottaja varmistaa ostopalvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden?

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa?
Kyllä

Ei

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatus
Arjen tuki tarjoaa asukkaille tarpeenmukaiset ja laadukkaat toimintakykyä ylläpitävät yksilölliset palvelut, jotka tukevat asiakkaan voimavaroja ja itsenäistä selviytymistä omassa toimintaympäristössä, kodissa, asumispalveluissa ja laitospalveluissa. Arjen tuen asiakaskunta
koostuu ikäihmisistä, mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaista sekä vammaispalveluiden asiakkaista.
Arjen tuen palveluiden myöntäminen perustuu sosiaali- ja terveyspalveluista määrättyihin
lakeihin.
ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Äänekosken kaupungin arvot Arjen tuessa:
1. Oikeudenmukaisuus:
- Asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti ja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti
- Asiakkaiden kohtaamista yksilöllisesti ja heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen
- Asiakkaiden oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon
- Asiakkaan hyvinvoinnin edistämistä
- Noudatetaan lakia ja kaikki toiminta on perusteltavissa
2.
-

Innovatiivisuus ja uudistumiskyky:
Uudet ratkaisut ja toimintatavat
Palvelujen yksilöllinen muotoilu
Palaute ja toiminnan jatkuva kriittinen arviointi
Koulutus ja ammattitaidon ylläpitäminen, kulttuurinmuutos

3.
-

Tasa-arvoisuus:
Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma
Yksilöllinen toimintamalli
Yhteiset toimintalinjaukset
Itsemääräämisoikeus

4.
-

Kestävä kehitys:
Palvelurakenne mahdollistaa tulevaisuuden toiminnan, ennaltaehkäisevä työ
Vaikuttavuuden arviointi
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
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-

Taloudellisuus, kierrätys
Asioiden kirjaus ja seuranta
Oman työn hoitaminen/ perusteellinen työn tekeminen

Hoivalan toiminta-ajatus:
Piilolan palvelukeskuksen Hoivalan osaston toiminta on kohdennettu ikääntyville, jotka tarvitsevat runsaasti hoivaa ja huolenpitoa, eivätkä pysty asumaan yksin omassa kodissaan.
Pitkäaikaisasukkaamme saavat asua ja ikääntyä Hoivalassa arvokkaasti elämänsä loppuun
asti.
Hoivala on pitkäaikaisen laitoshoidon yksikkö, jossa on 28 asukaspaikkaa. Hoivala on jaettu
kahteen soluun: Saunapolku ja Kärrytie. Huoneet ovat pääasiassa kahden hengen huoneita,
osa huoneista on kolmen hengen huoneita. Hoivalassa on myös muutama yhden hengen
huone. Huonesijoittelussa joudumme huomioimaan asukkaiden erilaiset hoidontarpeet ja
voimme joutua vaihtamaan huonesijoitusta asukastilanteen muuttuessa. Henkilöstömitoitus
Hoivalassa on tällä hetkellä 0.66.
Hoivalassa tehtävän työn tavoitteet nousevat päivittäisistä kuntouttavista tai jäljellä olevaa
toimintakykyä ylläpitävistä hoidon ja huolenpidon tarpeista. Asukkaamme ovat jo hyvin paljon hoivaa ja hoitoa tarvitsevia. Tärkeinä tavoitteina ovat asukkaan onnistumisen kokemukset ja arvostetuksi tulemisen tunne. Kaiken pohjana on asukkaan oma elämänhistoria (monologi), sekä hänen jäljellä olevat voimavaransa.
Hoivalan arvot ja toimintaperiaatteet:
YKSILÖLLISYYS - Olemme ihmisinä erilaisia, se on voimavaramme, sitä haluamme kunnioittaa. Osastomme mahdollistaa yksityisyyden, oman rauhan.
YHTEISÖLLISYYS - Yhteisten sääntöjen luominen keskustellen ja kaikkia kuunnellen.
TASA-ARVO - Asukkaiden tarpeista lähtevä toiminta: ”Saadakseen yhtä paljon, jotkut
meistä tarvitsevat enemmän.”
TURVALLISUUS - Asukas saa tarvittavan avun ja tuen arjesta selviytymiseksi - nyt ja elämänkaaren loppuvaiheessa. Salliva ilmapiiri, jossa uskaltaa näyttää omat, aidot tunteensa
ja voi kokea tulevansa hyväksytyksi ei hylätyksi.

3 RISKIENHALLINTA
Riskien ja vaarojen arviointi
Riskien ja vaarojen arviointi tehdään työyksiköittäin joka kolmas vuosi. Kartoituksella selvitetään yksikön työolosuhteita, työn kuormitustekijöitä ja mahdollisia vaaratekijöitä. Tavoitteena on tapaturmien ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy sekä työstä johtuvien kuormitustekijöiden vähentäminen ja vaarojen minimointi. Tehtyä selvitystä käytetään työkaluna toimintaa suunniteltaessa.
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Riskien ja vaarojen arviointi tehdään WPro ohjelmalla. Riskien ja vaarojen kyselyn tuloksien
arviointi tapahtuu työyksiköittäin ryhmässä, jonka esimies yksiköstään kokoaa. Ryhmän kokoonpano muodostuu kaikista eri ammattiryhmistä, jotka työyksikössä työskentelevät ja ryhmän kokoonpanosta sovitaan tilannekohtaisesti. Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen
ja heidän kokemuksiensa kuunteleminen ovat avainasemassa riskien ja vaarojen arviointia
tehtäessä. Ennalta tiedettyihin riskeihin laaditaan tapauskohtaisesti selkeät toimintakäytännöt kirjallisesti, joiden avulla riski minimoidaan ja työntekijän sekä asiakkaan turvallisuutta
pyritään turvaamaan.
Työyksikkö käsittelee esille nousevat turvallisuusriskit ja vaaratilanteet työyhteisön yhteisessä kokouksessa lähiesimiehen toimesta. Läheltäpiti-tilanteet, vaarat, poikkeamat, väkivalta ja uhkatilanteet sekä työtapaturmat dokumentoidaan Äänekosken kaupungilla käytössä olevalla WPro-ohjelmalla. Työntekijä tekee ilmoituksen ohjelman kautta, joka siirtyy
esimiehen käsiteltäväksi. Ilmoitus menee ohjelman kautta myös työsuojelupäällikölle, joka
vie ne tarvittaessa yhteistyötoimikunnan käsittelyyn. Käsittelyn perusteella työyksikössä
mietitään toimintatapoja, jotta kyseinen vaaratilanne ei pääsisi toistumaan.
Vaaraa aiheuttavien aineiden käsittelyyn on olemassa kirjallinen ohjeistus yksikön. Lisäksi
erilaisten laitteiden käyttö opastetaan työntekijöille perehdytyksen yhteydessä omassa perustyössä. Eri laitteiden käyttöohjeet ja huoltopäiväkirjat löytyvät yksikön kansliasta kansioista. Siivouskomerosta löytyy siivousaineiden turvallisuusselvitykset ja ne on myös asennettuna ja luettavissa kanslian tietokoneilla.
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne
kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen
on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on,
että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille.
Riskien ennalta ehkäiseminen:
- Perehdyttäminen työhön
- Pelastussuunnitelma
- Poistumisturvallisuusselvitys
- Lääkehoitosuunnitelma
- Omavalvontasuunnitelma
- Riskien ja vaarojen arviointi

Asukashuoneisiin on mahdollisuus hälyttää apua. Asukas voi itse hälyttää apua turvarannekkeella, mikäli on siihen kykenevä. Myös hoitajat voivat hälyttää apua oven vieressä olevalla hälytyspainikkeella. Hoitajien käytössä on lisäksi henkilöturvahälytin ja puhelimet, joilla
saadaan nopeasti lisäapua niin naapuriosastolta kuin vartiointipalvelustakin. Vivago hälytysjärjestelmä hyödyntää aiempaa enemmän hyvinvointiteknologiaa asukkaiden monitoroinnissa ja vuorokohtaisia henkilöhälyttimiä on jokaisen vuorossa olevan hoitajan käytössä.
Palo- ja pelastuskoulutusta sekä -harjoituksia pidetään säännöllisesti pelastustoimen
kanssa. Yksikköön nimettyjen turvallisuusvastaavien toimesta yksiköissä pidetään omia pieniä harjoitustilanteita. Yksikön nimetyt turvallisuusvastaavat huolehtivat yhteistyössä esimiehen kanssa turvallisuussuunnitelman päivityksestä ja ohjeistuksista. Ensiapukoulutusta
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henkilökunnalle järjestetään 3 vuoden välein. Viimeisin päivityskoulutus on ollut 2021 ja seuraavat koulutukset on vuonna 2022. Alkusammutusharjoituksia ja poistumisharjoituksia pidetään joka toinen vuosi yhteistyössä palo- ja pelastustoimen kanssa. Kaikki työntekijät ovat
velvoitettuja osallistumaan harjoituksiin. Alkusammutusharjoitukset on sovitusti joka pariton
vuosi ja poistumisharjoitukset joka parillinen vuosi koko kiinteistön henkilöstölle. Turvallisuusvastaavat ovat suorittaneet turvakortin ja Palvelukeskuksen johtaja turvallisuusjohtajakoulutuksen.
Hoivala on jaettu kahteen erilliseen palo-osastoon ja sinne on asennettu sprinklerijärjestelmä. Asukashuoneissa on huonekohtaiset palo- ja savuilmaisimet sekä palo-ovet. Myös
osastojen tulo-ovet ovat palo-ovia. Asukasturvallisuuden takaamiseksi ulko-ovet ovat lukossa 24/7. Pääoven vieressä on soittokello ja ovipuhelin.
Yksikön turvallisuus- ja perehdytyskansio löytyy kansliasta. Työsuojelun toimintaohje on laadittu vuosille 2018-2021. Avekki-koulutus henkilöstölle järjestettiin vuonna 2018.
Hoivalassa on kansliassa oma turvallisuuskansio, josta löytyy pelastus- ja turvallisuussuunnitelma sekä toimintaohjeistukset. Turvallisuuskansio päivitetään kerran vuodessa sekä
aina uusien ohjeistusten myötä. Kansioiden päivityksestä vastaa turvallisuusvastaava ja esimies tarkastaa tehdyt muutokset. Turvallisuusvastaava on suorittanut turvakortin.
Kaupungin valmiussuunnitelma ja siihen liittyvä evakuointisuunnitelma perehdytyskansiosta. Päivitetty lääkehoitosuunnitelma löytyy yksikön toimistosta, ns. apteekkikansiosta
sekä esimiehen työhuoneesta.

Hoivalassa on olemassa asiakkaita, joiden avustamisessa, hoitamisessa ja ohjauksessa on
otettava huomioon sekä asiakasturvallisuus että työntekijöiden turvallisuus. Yksiköittäin käytetään erilaisia työskentelytapoja turvallisuuden takaamiseksi, esimerkiksi parityöskentely.
Kaupungilla on olemassa väkivallan uhka –tilanteisiin toimintaohjeistus.
Henkilöstöä on ohjeistettu järjestämään päivän työt, tauot ja raportoinnit siten, etteivät asukkaat jää ilman valvontaa. Aamu ja iltavuorossa on vähintään 5 hoitajaa vuorossaan.
.

Riskinhallinnan työnjako
Henkilökunta on perehdytetty omaan työtehtäväänsä ja Hoivalan toimintatapoihin. Jokaisen työntekijän vastuulla on perehdyttää uusi työntekijä Hoivalan käytäntöihin. Riskitilanteisiin pyritään varautumaan mm. mahdollistamalla parityöskentely sekä tarjoamalla tarvittavat suojavarusteet ja rokotukset. Koulutusta väkivaltatilanteiden hallintaan pyritään
järjestämään tarpeen mukaan. Yksikössä huolehditaan uuden työntekijän perehdyttämisestä riskien hallintaan. Asukkailla on huoneiden ovissa ovihälyttimet sekä rannekehälyttimet, joilla he saavat yhteyden hoitajaan. Niiden asukkaiden, jotka eivät itse pysty hälyttämään apua turvallisuus taataan toistuvilla tarkastuskierroksilla, joita tiuhennetaan tilanteen ja asukkaan voinnin niin vaatiessa. Tarvittaessa tilapäisesti voidaan palkata lisähenkilökuntaa, jos henkilöturvallisuus niin vaatii. Äkillisissä uhkaavissa tilanteissa painetaan
vartijahälytintä sekä otetaan aina yhteys 112.
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Akuuttitilanteissa välitön puuttuminen ja korjaava toimenpide.
Hoivalassa hoitajat vastaavat yksin yövuorosta omassa yksikössään. Yövuorossa oleva
työntekijä on saanut perehdytyksen tehtäväänsä ja yleensä ensimmäisen yövuoron hän
tekee kokeneen työkaverin kanssa, joka opastaa ja perehdyttää yövuoroon.
Tarvittaessa yöhoitaja voi hälyttää naapuriosastolta hoitajan avuksi tai terveyskeskuksen
vartijan. Yöhoitajalla on henkilöturvahälytin, jolla hän saa nopeasti apua kiinteistössä
muilla osastolla työskenteleviltä sekä vartiointipalvelusta.
Ulko-oville on asennettu kameravalvonta ja oviliikennettä voidaan seurata kanslian näytöltä. Turvallisuussyistä laitoksen ulko-ovet pidetään aina lukittuina.
Esimiehen tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä
siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös
päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan.
Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Riskien tunnistaminen

Jokaisella työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus huomatuista poikkeamista ja riskitilanteista.
Näistä on ilmoitettava välittömästi yksikön esimiehelle sekä muille työyhteisön jäsenille.
Vialliset laitteet tulee poistaa välittömästi käytöstä ja ilmoittaa niiden korjaustarpeesta
huoltomiehelle.

Työntekijä raportoi havaitsemansa epäkohdat yksikön esimiehelle ja toimii ehkäistäkseen
lisävahingot. Työntekijä tarvittaessa dokumentoi vaaratilanteen kaupungin ohjeistuksen
mukaan. Esille nousevat vaaratilanteet käydään säännöllisesti läpi työyhteisöpalavereissa, vähintään 4 kertaa vuodessa.
Riskien käsitteleminen

Työntekijöillä on sosiaalihuoltolain 48§ ja vanhuspalvelulain mukaan ilmoitusvelvollisuus
asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia vaarantavista tekijöistä ja tilanteista. Työntekijän on
viipymättä ilmoitettava toiminnasta vastaavalle henkilölle, yksikön esimiehelle, joka
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ilmoittaa asiasta sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä eikä ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa minkäänlaisia vastatoimia.
Henkilöstöä on ohjeistettu ottamaan asiakkaita koskevat haitta- ja vaaratilanteet tilanteet
välittömästi puheeksi esimiehen kanssa sekä täyttämään HAIPro-vaaratapahtumakaavake. Vakava tapahtuma tai sen uhka selvitetään välittömästi, viimeistään tiimipalaverissa. Selvityksessä käydään tapahtumat läpi kokonaisuudessaan, siihen johtaneet syyt,
olosuhteet ja muut vaikuttavat seikat sekä mietitään, kuinka vastaava tilanne voidaan ehkäistä tai välttää jatkossa.
Vaaratapahtumiksi ilmoitetaan myös ”läheltä piti –tilanteet”. Ilmoitusta vaativia tilanteita
ovat mm. virheet lääkityksessä, virheellinen hoidon toteutus, virheelliset hoito-ohjeet ja
hoitojaksojen aikana tapahtuneet kaatumiset tai muut onnettomuudet. Lisäksi väkivallan
kohteeksi joutumisesta tulee tehdä WPRO-ilmoitus.
Haittatapahtumien sekä läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon
käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta.

Korjaavat toimenpiteet

Ilmoituksen perusteella arvioidaan tapauskohtaisesti, millaisiin jatkotoimenpiteisiin ryhdytään huomioiden toimintaohjeistus ja lainsäädäntö.
Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä
ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja ilmoitukset.
Muutoksista tiedottaminen
Työyhteisöpalavereista laaditaan muistiot, jotka ovat työyhteisön luettavissa ja käytettävissä. Lisäksi tarvittavia, erillisiä toimintaohjeita laaditaan työyhteisön käyttöön. Myös yksikön kehittämispalavereissa käydään läpi laadittuja ohjeistuksia ja niiden toimivuutta.
Tarvittaessa ollaan yhteydessä muihin tahoihin, kuten työsuojeluun, tekniseen toimeen,
tilaajapuoleen, sekä asiakkaisiin tai heidän omaisiinsa.
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?
Yksikön esimies ja vastuuhoitajat / tiimivastaavat / palveluvastaava valvoo omavalvontasuunnitelmien mukaista toimintaa siltä osin, kun se vaikuttaa asiakkaan saamaan palveluun
hänen hoito- ja palvelusuunnitelmansa mukaisesti.
Omavalvontasuunnitelma on laadittu yhteistyössä henkilökunnan ja johdon kanssa. Henkilökunta on osallistunut suunnitelman laatimiseen kehittämispäivissä ja työyhteisölle järjestettävissä työpalavereissa sekä viikoittain ja päivittäin tapahtuvissa keskusteluissa. Omavalvonnan suunnittelussa voi olla eri vastuualueet jaettuna.
Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot)
Vastaava ohjaaja Tarja Sirkka, 0400115720, tarja.sirkka@aanekoski.fi

Omavalvontasuunnitelman seuranta
Päivitetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä sekä tarvittaessa muulloinkin, mikäli
toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun tai asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.
Kehittämispäivien yhteydessä omavalvontasuunnitelmien päivitystarpeet kartoitetaan.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus
Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yksikön kansliassa sekä luettavissa kaupungin nettisivuilla.

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Palvelutarpeen arviointi

Hoivalassa palvelutarpeen kartoitus tehdään kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan,
joka laaditaan yhteistyössä asiakkaan, hänen läheisen tai omaisen ja yksikön edustajan
(yleensä sairaanhoitaja ja omahoitaja) sekä tarvittaessa palveluvastaavan kanssa. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja, jonka tehtävänä on huolehtia yksilöllisemmin
asukkaan asioista ja pitää yhteyttä läheisiin yhdessä asukkaan kanssa. Palvelusuunnitelman tekemisen tavoiteaika on kuukausi asukkaan muutosta yksikköön, jotta asiakkaan tilanne on ehtinyt tasoittua muutoksesta. Palvelusuunnitelmaa arvioidaan tarpeen
mukaan ja ainakin puolivuosittain. Kartoituksessa arvioidaan asiakkaan voimavarat.
Hoitajat käyttävät kuntouttavaa työmallia tukemaan, parantamaan ja ylläpitämään
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asiakkaan olemassa olevaa toimintakykyä. Asiakkaan päivittäisten toimintojen havainnointi on yksi tärkeä arviointimittari.
Jos asukas ei kykene kommunikoimaan ja tuomaan omaa tahtoaan esille, arvioidaan
palvelutarvetta asukkaan läheisten ja tarvittavien ammattihenkilöiden esim. fysioterapeutin kanssa. Näin tehdään mm. apuvälineiden hankinnassa.
Kuntouttavan työotteen tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asiakkaan toimintakykyä.
Rakenteellinen kirjaamismalli tukee asiakkaan voinnin ja toimintakyvyn seurantaa. Kirjaamiseen meillä on käytössä Mediatri ohjelma.

Palvelujen myöntämisen kriteerit
Palvelupäätöksen teon tueksi käytetään toimintakykymittareita.
1. MMSE-testi on muistitesti, joka soveltuu sekä seulontaan, että kognitiivisen toimintakyvyn
muutosten arviointiin. Tehtävät heijastavat orientaatiota, mieleen painamista ja palauttamista, tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä ja laskutaitoa. Kielellisiä kykyjä kuvaavat tehtävissä
nimeäminen, toistaminen ja kolmivaiheisen komennon noudattaminen, sekä lukeminen,
että
kirjoittaminen. Kuvion kopioimisessa tulee esille hahmotuskyky. MMSE- testin kokonaispistemäärä on 30. Poikkeavan suorituksen raja- arvo on 24 pistettä. 30-24 pistettä tarkoittaa normaalia tai lievästi heikentynyttä kognitiivista toimintakykyä, 18-23 lievää dementiaa,
12-17 keskivaikeaa dementiaa, 0-11 vaikeaa dementiaa. Asumispalveluiden ja laitoshoidon suuntaa antava MMSE testin tulos on 17/30 tai sen alle. Muistiyksiköihin sijoittaminen edellyttää
aina diagnoosia muistisairaudesta ja sen eteneminen on vähintään keskivaikeassa tai vaikeassa vaiheessa.
2. GDS15-TESTI: testi on myöhäisiän depressio seula. Testistä yli 6 pistettä saaneille suositellaan masennushoitajan vastaanotolla käyntiä ja jatkohoidon arviointia. Depressio voi
omalta osaltaan vaikuttaa asumispalvelujen tarpeeseen, mutta ei aina yksin määritä sen
tarvetta.
3. Mini- Audit: tämän mittarin avulla mitataan alkoholin kulutuksen riskimäärän kasvamista
lähi-tulevaisuudessa. Hoitoonohjausta suositellaan, jos pistemäärä nousee yli 20. Maksimissaan
Audit-testistä voi saada 40 pistettä. Päihteiden käyttö voi osaltaan vaikuttaa asumispalvelun
tarpeeseen, mutta ei aina yksin määritä asumispalvelun tarvetta.
4. MNA- testiä voidaan käyttää yli 65-vuotiaiden henkilöiden virhe- ja aliravitsemusriskin
määrittämiseksi. Testi on kaksivaiheinen ja testi sisältää erilaisia mittauksia. Testi jatkuu
toiseen vaiheeseen, mikäli pistemäärä jää alle 12. Toisessa vaiheessa 24-30 pistettä kertoo normaalista
ravitsemustilasta. 17-23.5 pistettä merkitsee kasvanutta virheravitsemuksen riskiä ja alle
17 pistettä on merkki aliravitsemuksesta. Enne asumispalvelujen myöntämistä, tulee huomio kiinnittää ravitsemuksen tilaan ja korjata se ensisijaisesti kotioloissa.
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5. ADL- toiminnot testillä arvioidaan päivittäistä toimintakykyä. Kysymyksissä käsitellään
liikkumista, kävelemistä, siirtymistä, WC:n käyttöä, ruokailua, pukemista ja hygienian hoitoa.
Asteikko 0-28, jossa 0 merkitsee itsenäistä ja 28 täysin autettavaa henkilöä. Testi on tärkeä
apuväline kuvaamaan päivittäistä toimintakykyä ja selviytymistä arjessa.

Kaikki yllämainitut mittarit ohjaavat asiakkaaksi ottamisen perusteita, mutta eivät koskaan
yksin määritä asiakkaan palvelujen tarvetta ja toimintakykyä. Kokonaistilanne arvioidaan
aina yksilöllisesti palvelun tarpeen arvioinnin yhteydessä.

RAI arviointi otettiin käyttöön Äänekoskella vuoden 2022 alussa.

Hoito- ja palvelussuunnitelma

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua
tai kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta
saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon
ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuunnitelmaa ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista.
Omahoitaja kertoo muulle henkilökunnalle asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön.
Lisäksi asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelma on koko henkilökunnan luettavissa Mediatrilla
Vanhustyön lehdellä.
Asiakkaan kohtelu
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön
fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Asukkailla on käytössä pääsääntöisesti kahden hengen huoneet. Asukkailla on mahdollisuus viettää aikaa omissa huoneissaan ja osaston yhteisissä tiloissa.
Asukkaalla on mahdollisuus omien mieltymysten mukaisesti osallistua osastolla järjestettävään viriketoimintaan, sekä seniorikeskuksen toimintaan.
Asukkailla on mahdollisuus liikkua vapaasti osaston sisäpuolella.
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Mitä rajoittavia välineitä yksikössä käytetään?
Palvelu tuotetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden
terveys ja turvallisuus on vaarantumassa. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän
rajoittamisen periaatteen mukaisesti sekä turvallisesti asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen.
Kaikista rajoittamistoimenpiteistä päättää aina hoitava lääkäri ja rajoittamistoimenpiteet tulee kirjata yksikön hoito- ja palvelussuunnitelmaan sekä asiakaskertomukseen. Rajoittamistoimenpiteiden käyttämisestä keskustellaan omaisten kanssa. Liikkumista voidaan rajoittaa
esim. turvaliivillä.
Ulkoilu tapahtuu asiakaslähtöisesti, turvallisuus huomioiden. Asiakkaan vapaa kulkeminen
ympäristössä sovitaan asukkaan ja hänen läheistensä kanssa. Pääsääntöisesti ulkoilu tapahtuu aina asukkaan omaisen tai hoitajan seurassa.
Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen
Asiakas osallistuu oman hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan. Hoidon toteutuksessa
huomioidaan asiakkaan toiveet, mieltymykset ja itsemääräämisoikeus. Keskustelut asiakkaan, heidän läheistensä ja omahoitajan sekä muiden työntekijöiden kanssa ovat tärkeitä.
Palvelukeskuksen aulassa asiakaspalautelaatikko, jonne palautetta voi jättää. Joka toinen
vuosi asiakastyytyväisyyskyselyt asiakkaille ja heidän edustajilleen.

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
Yleisellä tasolla Arjen tuen palvelutoiminnan laatua ja omavalvontaa kehitetään yhteistyössä
paikallisten vanhus-ja vammaisneuvostojen kanssa.
Asiakaspalvelujen laadusta kerätään säännöllisesti palautetta eri asiakasryhmille kohdennetuin kyselyjen avulla. Palautetta voi antaa myös kaupungin nettisivuilla. Saatu yleinen
asiakaspalaute käsitellään tilaajatiimin palaverissa. Asiakaspalautetta saadaan ja käsitellään myös hoito- ja palvelusuunnitelma palaverissa. Lisäksi sitä voi antaa kirjallisesti tai
suullisesti yksikön henkilökunnalle ja esimiehelle.
Asiakaspalautteesta saatuja tietoja hyödynnetään henkilöstön kanssa yhteisissä kehittämispäivissä ja palavereissa, joissa suunnitellaan yksikön toimintaa.
Asiakas voi tehdä halutessaan muistutuksen tai kantelun saamastaan kohtelusta. Muistutus
tehdään palvelujohtajalle ja kantelu tehdään aluehallintovirastoon. Muistutuksen laatimisessa avustaa tarvittaessa sosiaali- tai potilasasiamies. Viranomainen on velvollinen ohjaamaan asiakasta menettelyssä. Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät yksikön ilmoitustaululta.
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Asiakkaan oikeusturva
Muistutuksen vastaanottaja
Arjen tuen palvelujohtaja Saara Paananen, puh: 0400-115656, email:saara.paananen@aanekoski.fi, posti osoite: Äänekosken kaupunki, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista
puh: 044-2651080, puhelin aika ma-to klo 9-11, osoite Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä.
Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakkaita muistutus menettelyissä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Seuraa asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä
kunnassa, tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut.
Äänekosken terveyskeskuksen potilasasiamiestoimintaa hoitaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.
Potilasaasiamiehen tavoittaa numerosta 014 269 2600
Maanantaisin klo 12-15
Tiistaisin klo 12-15
Torstaisin klo 8-11
Muina aikoina on käytössä puhelinvastaaja, johon voi jättää soittopyynnön ja puhelinnumeron yhteydenottoa varten.

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista
Kuluttajaneuvonnan puhelinnumero: 029 5053050. Kuluttajaneuvonta palvelee ma, ti, ke,
pe klo 9-12. Saat nopeimmin yhteyden kuluttajaneuvojaan puhelimitse.
Kuluttajaneuvonnan tehtävänä on avustaa ja sovittaa kuluttajan ja yrityksen välisiä ristiriitatilanteita kuluttajan aloitteesta, antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja
velvollisuuksista ja neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa.
Kuluttajaneuvonta ei käsittele valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita.
Tavoiteaika muistutusten käsittelylle
Muistutukset käsitellään välittömästi.
Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista säädetään asiakkaan oikeudesta tehdä muistutus sosiaalihuollon laatuun tai
kohteluun, jos hän on siihen tyytymätön. Muistutuksen voi tehdä myös asiakkaan virallinen
edustaja, läheinen tai omainen asiakkaan jo kuoltuakin. Ennen muistutuksen tai kantelun
tekoa on suositeltavaa selvittää asiaa kyseisessä palvelua antaneessa toimintayksikössä,
jotta voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä. Muistutus
on tehtävä pääsääntöisesti kirjallisesti ja se osoitetaan palvelujohtajalle. Muistutukseen annetaan kohtuullisessa ajassa selkeästi perusteltu kirjallinen vastaus ratkaisuineen, huomioiden hallintolain säädökset. Vastauksessa kiinnitetään huomiota vastauksen ymmärrettävyyteen asiakkaan kannalta. Vastauksessa käy ilmi mihin toimenpiteisiin muistutuksen
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johdosta on mahdollisesti ryhdytty tai miten asia muutoin hoidetaan. Muistutusvastaukseen
ei ole valitusoikeutta.
Kantelu tehdään aluehallintoviraston (AVI) viranomaiselle, jonka toimivaltaan kuuluu kantelun kohteena olevan viranomaisen valvonta. Aluehallinto pyytää selvityksen kunnan viranomaiselta, jonka toimintaa kantelu koskee. Kantelu ei ole muutoksenhakukeino, eikä
sillä voi muuttaa tai kumota hallintopäätöstä. Kanteluun vastataan aluehallintoviranomaisten antamassa määräajassa. Aluehallintoviraston kantelusta antamaan ratkaisuun ei ole
valitusoikeutta. Kantelupäätös on kannanotto kantelun kohteena olleen toiminnan oikeellisuudesta ja siihen voi sisältyä hallinnollista ohjausta, kuten käsityksen ilmaiseminen, huomion kiinnittäminen ja huomautus.
Jos asiassa ei ole tehty muistutusta ja valvontaviranomainen (AVI) arvioi, että kantelu on
tarkoituksen mukaisinta käsitellä muistutuksena, valvontaviranomainen voi siirtää asian
asianomaiseen toimintayksikköön tai sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan käsiteltäväksi.
Siirto on tehtävä välittömästi arvion tekemisen jälkeen ja siirrosta on ilmoitettava kantelun
tekijälle. Toimintayksikön on annettava tieto siirrettyyn asiaan annetusta vastauksesta siirron tehneelle valvontaviranomaiselle. Jos asia siirretään, kantelun tutkimatta jättämisestä
ei tehdä päätöstä.
Muistutusmenettelystä tiedotetaan hoito- ja palvelusuunnitelman teon yhteydessä, jolloin
asiakkaalle ja/tai hänen edustajalleen annetaan palvelujohtajan ja yksikön esimiehen yhteystiedot.
Yksikön esimies vastaanottaa muut palvelua, hoitoa, kohtelua tms. koskevat palautteet.
Hän käsittelee ne yksikön henkilöstön kanssa ja tekee niistä kirjallisen vastineen palvelujohtajalle.
Vastineessa on selvitetty, kuinka asiaa on yksikössä käsitelty ja mihin toimenpiteisiin tai
ratkaisuihin on ryhdytty asian korjaamiseksi. Myös palautteen antajalle vastataan tällä kirjallisella vastauksella.
Vastaava ohjaaja, puh: 0400 115720, email: tarja.sirkka@aanekoski.fi, osoite: Terveyskatu
12, 44100 Äänekoski

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
Hoivalassa toimintakyvyn osa alueille laaditaan tavoitteita, joihin pääsemiseksi mietitään
yhteistyössä asukkaan, hänen läheisensä ja hoitohenkilökunnan erityisesti omahoitajan
kanssa toteutuskeinoja ja menetelmiä. Olemme sitoutuneet Kulttuurin muutos- ohjelmaan,
henkilökunta on koulutettu ymmärtämään ja toteuttamaan kuntouttavaa työtapaa. On
sovittu, että ei tehdä asukkaan puolesta, vaan kannustetaan tekemään itse kaiken sen mihin vielä kykenee. Asukkaille pyritään tarjoamaan henkilökohtaisia hyvänolon hetkiä, jotka
ovat asukkaan omien toiveiden mukaisia ja tarjoaa hänelle hyvän olon ja onnistumisen kokemuksia, esim.runopiiri, visailut, lähellä olo, ulkoilu, musiikki.
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Piilolan palvelukeskuksen osastot Hoivala, Muistola ja Kuhnamon palvelutalo perustavat
keväällä 2019 yhteisen virike työryhmän, jonka tehtävänä on suunnitella pieniä retkiä ja
toimintahetkiä kiinteistössä asuville ikäihmisille. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan.
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan?
Ravitsemus
Asukkaiden ateriat tulee valmiina annoksina tarjottimilla lämpökaapissa ravintokeskuksesta.
Riittävän ravinnon saannista huolehtii ravintokeskuksen ammattihenkilöt. Tarvittaessa ravintolisät otetaan käyttöön. Aterian koostumus valitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja
asiakasta autetaan tarvittaessa ruokailussa.
Asukkaille tehdään RAI arvioinnin yhteydessä ravitsemustesti MNA. Hoivalaan tulevien ruokien lämpötilaa seurataan kerran viikossa. Kylmälaitteiden lämpötilan seuranta tehdään päivittäin ja seurannan toteutumisesta vastaa Hoivalan henkilökunta.
-

Havainnoidaan ja kirjataan miten ruoka-annokset ja juomat maistuvat. Seurataan
kuinka asiakas voi.
Ravitsemustilan mittaus
Painon ja eritystoiminnan seuranta
Asiakaskysely
monipuolinen ruoka ja omat mieltymykset huomioidaan.

Ravitsemuksessa huomioidaan Valtion ravitsemuskeskuksen antamat eri ikäryhmille annetut ravintoaineiden saanti- ja ruokasuositukset.

Hygieniakäytännöt
Kosketuspinnoista otetaan näytteet puolivuosittain, infektiomäärien seuranta ja tarvittaessa
hygieniakäytäntöjen tarkistus. Hygieniapassi edellytetään kaikilta, jotka työskentelevät yli 3
kk:n työsuhteissa ja käsittelevät työssään ravintoaineita. Epidemioiden aikaan toimitaan erillisten ohjeiden mukaisesti. Osastoilla on nimetyt henkilöt, joita koulutetaan säännöllisesti ja
he toimivat osastoilla asiantuntijoina hygienia hoidossa. Uusimmista ohjeista tarvittaessa voi
konsultoida Sairaala Novan hygieniahoitajaa. Puhtaudesta ja siisteydestä vastaa päivittäin
laitoshuoltajat. Hoitotyön lähtökohtana on aseptisen työjärjestys.
Osastoilla on käytössä käsihygienia-, siivous-, eristys-, pistotapaturma- ja suojauskäytäntöohjeet.
Terveyden- ja sairaanhoito
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Hammashuollon kanssa yhteistyössä huolehditaan asukkaiden hammashuollosta. Suun ja
hampaiden kunto tarkastetaan kerran vuodessa suuhygienistin toimesta. Tarvittaessa asukkaat pääsevät nopeasti kipupäivystykseen.
Lääkärinkierto tapahtuu Hoivalassa kerran 2 viikossa. Piilolan palvelukeskukseen on nimetty oma lääkäri, joka vastaa pääasiassa asukkaan lääketieteellisestä hoidosta. Tarvittaessa voidaan konsultoida kiertävää lääkäriä tai päivystävää lääkäriä. Yhteistyötä tehdään
myös virka-aikaan päivystyspoliklinikan, öisin Sairaala Novaan sekä osan tapauksista huolehtii ambulanssihenkilökunta.
Äkillisistä kuolemantapauksista on olemassa toimintaohje yksiköissä. Osaston hoitava lääkäri tai terveyskeskuksen päivystäjä toteaa kuoleman.
Hoivalassa tehdään hoitotyötä 24h/vrk, työhön kuuluu asukkaan jatkuva terveydentilan seuranta ja hoidontarpeen arviointi. Sairaanhoitoa toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti.
Hoitoon kuuluu hoidollisten tehtävien ohella lääkityksen vaikuttavuuden seuranta, laboratoriotutkimukset, röntgen yms. Hyvän perushoidon ohella tähän liittyy myös huolehtiminen riittävästä ja monipuolisesta ravitsemuksesta, asiakaslähtöisestä kuntoutuksesta, joka turvaa
hyvän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvänolo.
Asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista vastaa koko hoitohenkilökunta sekä osaston
vastaava lääkäri.
Lääkehoito
Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n Turvallinen lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset,
jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä.
Turvallista lääkehoidon toteuttamista varten on olemassa lääkehoitosuunnitelma, jonka tarkastaa ja hyväksyy ylilääkäri. Siinä on ohjeistettu kaikki tarpeellinen lääkekoulutuksista,
sekä lääkkeiden käsittelyyn liittyvä. Lääkehoitosuunnitelmassa on määritelty tarvittavat luvat
lääkkeiden käsittelyyn.
Lääkehoidosta vastaavat niin sairaanhoitajat kuin lähihoitajatkin omien lupiensa puitteissa
lääkärin antamien määräyksien mukaisesti. Sairaanhoitaja on aina työvuorossa ollessaan
vastuuhoitajana. Vastuuhoitajana voi toimia myös lähihoitaja. Hoitohenkilöstöltä vaaditaan
aina voimassa olevat lääkeosaamisen tentit ja luvat. Joka vuorossa on nimetty yksi vastuuhoitaja.
Lääkäri kirjaa Mediatrille lääkemääräykset ja tekemänsä lääkemuutokset.
Monialainen yhteistyö
Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti. Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan
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palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden
välillä.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 41 §:ssä säädetään monialaisesta yhteistyöstä asiakkaan
tarpeenmukaisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi.
Yhteistyön ja tiedonkulun toimintamallia kehitellään kokoajan kotihoidon, terveyskeskuksen sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa. IMS ohjelmassa on kuvaukset siitä, miten
asiakkaan hoito toteutuu ja kuka on vastuuhenkilö.

7 ASIAKASTURVALLISUUS
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Yksikköihin on nimetty turvallisuusvastaavat, jotka ovat suorittaneet turvakortin. Heidän tehtävänä on päivittää turvallisuussuunnitelma, sekä hätäohjeistuskansio. Lisäksi he suunnittelevat koulutusta henkilöstölle sekä palo- ja poistumisharjoituksia yhdessä kiinteistönhoidon kanssa.
Huoltomiehen vastuulla on tarkastaa palolaitteet sekä hälytyskokeilut. Apuvälinehuoltajien
(terveyskeskuksen huoltomiehet) tehtävänä on tarkastaa käytössä olevat hoitovälineet
säännöllisesti.
Jokaisen työntekijän velvollisuus on huolehtia siitä, että asiakasturvallisuus toteutuu.
Esimiehen vastuulla on valvoa, että yllä mainitut toteutuu, sekä seurata henkilöstön osallistumista palo-ja pelastusharjoituksiin.
Henkilöstö
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet
Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki.
Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?
3 sh, 14,5 hoitajaa

Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet?
Tarvittava määrä sijaisia pyritään palkkaamaan

Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?
Rekrytoinnilla, vakinaisilla sijaisilla ja meillä on käytössä myös varahenkilöitä
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Miten varmistetaan vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten tehtävien organisointi siten, että lähiesimiestyöhön riittävästi aikaa?
Esimiehet eivät osallistu perustyöhön.

Miten varmistetaan riittävä tuki- ja avustavissa työtehtävissä työskentelevien henkilöstön
määrä?
Yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään
sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Rekrytointi-ilmoituksessa
kerrotaan Hoivalan osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita.
Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?
Sijaisten hankinnassa on aina lähtökohtana palvelukodin toiminnallinen tarve, käyttöaste ja
asukkaiden turvallisuus.
Työnantajan ohjeistuksena on, että sijaistarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
Vuoroon nimetty vastuuhoitaja huolehtii siitä, että akuuttiin poissaoloon hankitaan sijainen
joko Varahenkilöstön tai osastolla olevan sijaislistan avulla. Arkisin sijaishankinnasta huolehtii esimies yhdessä arkivastaavien kanssa. Jos osastolla on menossa akuuttihoitovaihe
tai esim. saattohoitotilanne, arvioidaan yhdessä esimiehen ja henkilöstön kanssa tarvitaanko tilapäistä lisähenkilökuntaa.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta
Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä
työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita.
Yksiköissä on oma perehdytysohjelma, jonka mukaan uudet työntekijät opastetaan työhön.
Perehdytyslistalle on kerätty keskeiset asiat ja ne käydään yksikössä uuden työntekijän
kanssa lävitse, seuranta tapahtuu siten, että vastuuhenkilö ja perehdytettävä kuittaavat nimikirjoituksillaan ja päivämäärällä käydyt asiat.
Miten huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttamiseen.
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Uudet työtekijät ja opiskelijat perehdytetään perehdytysohjelman mukaisesti Hoivalan toimintaan ja omavalvontasuunnitelmaan.
Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään?
Arjen tuen vastuualueella laaditaan vuosittain koko henkilöstön kattava koulutussuunnitelma, huomioiden koulutustarpeet yksiköittäin ja yksilöittäin. Äänekosken kaupunki järjestää yleistä täydennyskolutusta mm. EA- taidoista, esimiesfoorumit/-koulutukset, väkivallanehkäisy, sekä vastuualueiden omat koulutukset.
Työnantaja järjestää täydennyskoulutusta työntekijälle vähintään 3 päivää vuodessa. Koulutuksesta laaditaan koulutushakemus, johon esimies tekee päätöksen. Päätökset muodostavat tilaston täydennyskoulutuksen toteutumisesta, meillä on käytössä koulutuskortit, johon
jokainen työntekijä kirjaa omat koulutustiedot ja niistä tehdään yhteenveto vuosittain.

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus
Henkilöstöä on ohjeistettu ottamaan edellä mainitut tilanteet välittömästi puheeksi esimiehen kanssa sekä täyttämään HAIPRO-vaaratapahtumakaavake. Vakava tapahtuma tai sen
uhka selvitetään välittömästi, viimeistään tiimipalaverissa. Selvityksessä käydään tapahtumat läpi kokonaisuudessaan, siihen johtaneet syyt, olosuhteet ja muut vaikuttavat seikat
sekä mietitään, kuinka vastaava tilanne voidaan ehkäistä tai välttää jatkossa.
Vaaratapahtumiksi ilmoitetaan myös ”läheltä piti –tilanteet”. Ilmoitusta vaativia tilanteita ovat
mm. virheet lääkityksessä, virheellinen hoidon toteutus, virheelliset hoito-ohjeet ja hoitojaksojen aikana tapahtuneet kaatumiset tai muut onnettomuudet. Lisäksi väkivallan kohteeksi
joutumisesta tulee tehdä WPRO-ilmoitus.
Haittatapahtumien sekä läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä
on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan
ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut
haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta

Toimitilat

Tilojen käytön periaatteet
Henkilökunnalle on varattu omat tauko- ja sosiaalitilat.
Hoivalan yleiset tilat ovat asukkaiden ja heidän omaistensa käytössä, asukashuoneet ovat
pääasiassa 2-3 hengen huoneita, joitakin yhden hengen huoneita on myös. Yhteiset tilat
ovat kaikkien käytössä ja pyrimme viemään päivisin vuoteessa oleskelevia asukkaita pois
omista huoneista yhteisiin päivätiloihin virikkeitä saamaan.
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Asukashuoneet ovat kalustettuja, koska asukkailla on myös yleensä apuvälinetarvetta, ei
kovin isoja omia huonekaluja mahdu, mutta jokin pieni lipasto tai nojatuoli voi olla oma. Tauluja ja valokuvia tai muuta pientä esinettä voi tuoda huoneeseen. Lähes kaikissa huoneissa
on televisiot ja soittimet. Asukkaiden hoitoisuuden muuttuessa (esim. saattohoito tilanne),
joudumme muuttamaan asukkaiden huonesijoituksia.
Alakerrassa on seniorikeskus, asukkaat voivat halutessaan osallistua seniorikeskustoimintaan.

Teknologiset ratkaisut
Meillä on käytössä potilashälytinjärjestelmä Vivago sekä ulko-ovien kulun seuranta. Pääovien läheisyyteen on asennettu tallentavat turvakamerat. Hoitajille on hankittu henkilöturvahälyttimet. Hoivalassa on myös automaattinen paloilmoitinjärjestelmä. Sprinklauslaitteet
on asennettu vuonna 2018 ja niiden toimivuus on varmistettu 2020.
Vastuu henkilöt: Piilolan huoltomies, kiinteistönhoito, henkilökunta ja lähiesimies

Asukkaalla on mahdollisuus saada käyttöön turvaranneke, jonka käytön opastaa hoitohenkilökunta, kaikki asukkaat eivät pysty enää hälytyksiä turvarannekkeesta tekemään. Henkilökunta ilmoittaa tarvittaessa korjaustarpeesta Piilolan huoltomiehelle.
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot?
Marko Piispanen 0401620430
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet,
verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, silmälasit.
Hoito- ja palvelusuunnitelma palaverissa kartoitetaan mahdolliset apuvälinetarpeet. tarvittaessa voimme konsultoida apuvälinetarpeen arvioinnissa sairaalan fysioterapeuttia. Osa
apuvälineistä lainataan apuvälinelainaamosta ja osa ostetaan osastolle. Osaston apuvälineet on tarkoitettu yhteiskäyttöön, henkilökohtaiset apuvälineet apuvälinelainaamosta.
Apuvälineet hankitaan, joko alan laitetoimittajilta tai apuvälinelainaamosta, kaupungin huoltomiehet huolehtivat laitteiden huollosta ja kunnon tarkastamisesta. Henkilökunnan vastuulla on tiedottaa havaitusta korjaustarpeesta huoltoon, sekä poistaa viallinen apuväline
käytöstä.
Valviran määräyksessä 4/2010 annetaan ohjeet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden
aiheuttamista vaaratilanteista tehtävistä ilmoituksista.
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Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot:
Hoivalan omista apuvälineistä, laitteista ja tarvikkeista vastaa kiinteistöhoidon huoltomies
Marko Piispanen 0401620430
Teemme yhteistyötä apuvälinelainaamon kanssa, jossa yhteyshenkilönä toimii fysioterapeutti Erja Pasma 020632 3276.
Terveyskeskuksen apuvälineiden huolto p.020 6323276. Käyntiosoite on Terveyskatu 8,
Äänekosken terveyskeskussairaala. Huoltopyynnöt ja tilaukset voi tehdä Effector -ohjelman kautta.

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN

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

Työntekijöillä on riittävä pätevyys ja perehtyneisyys alaa koskevaan lainsäädäntöön työkokemuksen, koulutuksen ja täydennyskoulutuksen keinoin. Perehdytyskansio on kaikkien
saatavilla ja se sisältää tarvittavan tietoturvaohjeistuksen sekä asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyvät ohjeet ja määräykset. Perehdytyskansioon laaditaan perehdytysohjelma,
jolla varmistutaan siitä, että henkilöstö on saanut riittävän opastuksen ja ohjeistuksen työhön. Työpaikkakokouksissa käsitellään tietoturvaa ja asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn
liittyviä käytäntöjä ja ohjeistuksia. Tietosuojakoulutukset, materiaalit ja niihin liittyvät tentit
suoritetaan vuosittain Navisec ohjelmassa. Toimikorttia varten hoitajat tutustuvat Kanta.fikoulutusmateriaaliin verkossa, sekä suorittavat siihen sisältyvän tentin. Todistukset suoritetusta tentistä toimitetaan esimiehelle.

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on käytössä sama tietojärjestelmä terveydenhuollon henkilöstön kanssa ja työntekijän tulee huolehtia siitä, että hän ei mene tietokantoihin jotka eivät
ole oleellisia ja lainmukaisia hänen työnsä hoitamisen kannalta. Käytössä on lupalomake,
jolla voidaan pyytää asiakkaalta suostumus tarvittavien tietojen hankkimiseen tietoyhteyden kautta tarvittavin osin.
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Meillä on menossa koko hoitohenkilökunnalle kirjaamiskoulutusta, sekä terveys, että sosiaalipuolen kirjaamiseen liittyen. ns. Kansakouluhanke ( sos.puoli) ja rakenteinen kirjaaminen .

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Ilkka Tarvainen puh. 0206323168, tietosuojavastaava@aanekoski.fi
Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste?
Kyllä

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista
saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mukaan suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.
Paikka ja päiväys Äänekoski 26.1.2022
Allekirjoitus Tarja Sirkka

22

