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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

 

Palveluntuottaja: 

Seinäjoen kaupunki  

Y-tunnus 1928736-3 

Toimintayksikkö: 

Teponkartanon asumispalveluyksikkö: Kuusikoti ja Mäntykoti 

Tepontie 6 60550 Nurmo 

 

Palvelumuoto: Ikäihmisten palvelut, tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen; 

30 asukaspaikkaa 

Esimies osastonhoitaja Helena Piikkilä 

Puhelin 044-5502293  

Sähköposti helena.piikkila@seinajoki.fi  
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

Toiminta-ajatus 

Yksikössä järjestetään ikäihmisten ympärivuorokautista hoitoa tehostettuna palveluasu-

misena. Toiminta-ajatuksena on, että asumispalveluissa asiakkaalle mahdollistetaan 

hyvä elämänlaatu ja tuki toimintakyvyn ylläpitämiseen. Asumispalveluiden visiona on 

asiakkaan hyvä elämänlaatu loppuun saakka. 

Asumispalvelut ovat monipuolisia ja korkealaatuisia ja ne perustuvat asiakkaan todelli-

siin tarpeisiin. Toiveisiin ja arvostuksiin, jotka kumpuavat hänen elämänhistoriastaan. 

Ikäihmisten hyvä elämänlaatu koostuu hyvistä ihmissuhteista, mahdollisuuksista, itseä 

tyydyttävästä terveydestä ja toimintakyvystä, itselle hyväksi koetusta asumisesta (koti), 

positiivisesta asenteesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista, riittävistä tuloista sekä oman 

elämän kontrollin ja mielekkyyden säilymisestä. 

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Asumispalveluiden tärkein arvo on asiakaslähtöisyys. Asiakkaan arvokkuuden tunne säilyy 

ja asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet otetaan huomioon, kun tehdään häntä koske-

via päätöksiä. Tätä arvoa tukevat seuraavat arvot: kunnioittaminen, turvallisuus, itse-

määräämisoikeus, lämminhenkisyys, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys.  

Asumispalveluiden toimintaperiaatteet noudattavat maakunnan sosiaali- ja terveyspalve-

luiden sekä vanhuspalveluiden vastuualueen ylimpiä tavoitteita: 

1. Asiakkaan omia voimavaroja hyödynnetään, toimintakykyä ja terveyttä 

tuetaan ja vahvistetaan hyviksi todetuilla työmenetelmillä 

2. Asuinympäristö tukee omatoimisuutta ja tarvittava teknologia on myös 

käytössä  

3. Asiakkaan ja hänen läheisensä osallistuminen hoitoon ja toimintaan on 

mahdollista 

4. Jokaisella asiakkaalla on kaksi omahoitajaa 

5. Tutkittua tietoa sekä hyviä toimintatapoja hyödynnetään arjen moniam-

matillisessa työssä 

Laatuoppaan ikäihmisten asumispalveluihin (Etelä-Pohjanmaa) mukaan tavoitteena on 

toimia avoimesti, eettisesti ja luottamusta herättäen. Toiminnan laatua arvioidaan sään-

nöllisesti ja panostamme laadun seurantamenetelmien luotettavuuteen ja toimivuuteen 

Etelä-Pohjanmaalla. Toiminta on avointa ja julkista ja perustuu lakisääteiseen omaval-

vontaan.  

Toiminnan painopisteet ovat: 

1. Asiakaslähtöisyys 

2. Elämänlaatu 

3. Palveluiden arvoperusta 
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4. Toiminnan päämäärän selkeys ja toiminnan säännöllinen arviointi sovituin 

mittarein 

5. Kattava palvelutarpeen arviointi 

6. Osallisuus 

7. Asiakkaan voimavarojen arviointi 

8. Asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia edistävä työote 

9. Jatkuvat toiminnan kehittäminen, vaikuttavuus, palautejärjestelmä ja 

laatu 

10. Henkilöstön merkitys 

 

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO 

RISKIENHALLINTA 

Omavalvonta perustuu riskienhallintaan. Asiakkaan turvallisuutta vaarantavien riskien 

tunnistaminen on omavalvontasuunnitelman ja omavalvonnan toimeenpanon lähtökohta. 

Korjaavista toimenpinteistä tiedotetaan henkilöstölle työpaikkakokouksessa vuosittain. 

Tarvittaessa voidaan käyttää erialaisia tiedotteita, esitteitä tai tilaisuuksia yhteistyöta-

holle tiedottamiseen. Kaupungilla on ohjeistettuna kriisiviestintä. 

 

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikea-

käyttöiset laitteet), toimintavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat 

monien virhetoimintojen summa. 

Kesäaikaan yksikössä on koneellinen ilmastointi, lisäksi pöytätuulettimia on käytössä. 

Päivisin pidetään ovet ja ikkunat suljettuna sekä myös huoneiden sälekaihtimet. Tuule-

tus ja huoneiden viilennys tehdään illalla ja yöaikana. Huolehditaan kaikille riittävästä 

nesteen saannista, ja että sitä on tarjolla kaikille. 

Riskienhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, 

jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän läheisensä uskaltavat tuoda esille laatuun 

ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia. 

Sähköisen W-Pro-ohjelman avulla arvioidaan riskejä ja toiminnan epäkohtia. W-Pro-oh-

jelma koostuu seuraavista osa-alueista: 

- henkinen kuormittuminen 

- kemialliset vaaratekijät 

- ergonomiset vaaratekijät 

- tapaturmat 

- fyysiset vaaratekijät 
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Keskeiset työnkulut (prosessit) ovat kuvattu tukemaan toimintaperiaatteita, tavoitteita 

ja strategiaa. 

 

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 todennettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden 

haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen.  

Esimiehen vastuulla on henkilöstön riittävä perehdytys erityisesti toiminnassa asiakas- ja 

potilasturvallisuuteen kohdistuviin riskeihin. Asukkaan turvallisuutta uhkaavien tekijöi-

den tunnistaminen, kirjaaminen, raportointi ja tilanteisiin reagoiminen on jokaisen työn-

tekijän vastuulla. 

 

Riskienhallinnan työnjako 

Käytössä on aaltonetistä löytyvät W-Pro-työturvallisuus ja HaiPro-potilasturvallisuus 

ohjelmat. Lääkepoikkeamat ilmoitetaan HaiPro:ssa. Ohjelmia käytettäessä ilmoitus-

kaavake tallennetaan ja se siirtyy automaattisesti osastonhoitajalle ja palvelukeskus-

johtajalle. Asia käsitellään osastonhoitajan toimesta mahdollisimman pian ja yhteis-

työssä mietitään korjaavia ratkaisuja, ettei tilanne toistuisi. 

 

Korjaavat toimenpiteet ja niiden toimeenpano 

Henkilökunnalle järjestetään työergonomiaan ja asiakkaiden nostoihin ja siirtoihin 

liittyvää koulutusta sekä opastusta riskien minimoimiseksi. Palo-, pelastus-, turvalli-

suus- ja ensiapukoulutusta järjestetään säännöllisesti.  Työyksikköön on laadittu pe-

lastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys. 

Yhteistyötä tehdään mm. työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. 

Läheltä piti-tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään kaupungin työsuojelun oh-

jeita ja lomakkeita hyödyntäen, mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. 
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

Yksikkömme omavalvontasuunnitelman pohjana on maakunnallinen ikäihmisten asumis-

palveluiden laatuopas. Se on laadittu Etelä-Pohjanmaan sote:n ikäihmisten palveluiden 

asumispalveluiden työryhmän yhteistyönä (2018).  

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Osastonhoitaja Helena Piikkilä, helena.piikkila@seinajoki.fi 

Sairaanhoitaja Satu Viinonen, satu.viinonen@seinajoki.fi 

puh. 044-5502293 

    

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa tai kun toiminnassa tapahtuu sen 

kaltaisia muutoksia, että ne vaikuttavat laatuun tai asiakasturvallisuuteen. 

 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on julkinen ja se on nähtävillä yksikön kansliassa, yksikön il-

moitustauluilla sekä Seinäjoen kaupungin nettisivuilla. 

 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

 

Palvelutarpeen arviointi 

Seinäjoen kaupungilla ikääntyneiden asiakkaiden ohjaus, neuvonta ja palvelutarpeen ar-

viointi on keskitetty asiakasohjausyksikköön. Jos asiakkaalla on ympärivuorokautisen hoi-

don tarve, se on määritelty ennen sijoittamista ja sijoituksen tarkoituksenmukaisuus on 

harkittu SAS-työryhmässä. SAS-työryhmään kuuluvat palveluasumisen asiakasohjaaja, 

omaishoidon asiakasohjaaja, 2 palvelukeskusjohtajaa, terveyskeskuksen sosiaalityönte-

kijä, palveluneuvoja, geriatri sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita ja yhteistyötahoja. 

 

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Asiakkaalle annetaan kirjallinen päätös palveluiden aloittamisesta, maksupäätöksessä on 

maininta sisällöstä. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, asiakas osallistuu 

sen laatimiseen toimintakykynsä mukaan. Omaiset voivat halutessaan osallistua suunni-

telman tekemiseen. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään aina asiakkaan tilanteen 

mailto:helena.piikkila@seinajoki.fi
mailto:satu.viinonen@seinajoki.fi
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muuttuessa, kuitenkin vähintään vuosittain. Hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteena 

on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen asetetut tavoitteet. 

Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen sopimalla aika yksikön lähiesi-

henkilön tai tulevan vastuu-/omahoitajan kanssa. 

Asiakkaalle ja omaisille kerrotaan talosta, asumisesta ja palveluista ennen muuttoa. 

Käytettävissä on mm. muuttaja muistilista, minne on tiivistettynä muuttamisen alkuvai-

heessa tarvittavat tarvikkeet. Hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen aloitetaan pian 

asukkaan muuttamisen jälkeen, kunhan tutustuminen puolin ja toisin on aloitettu. Palve-

luasumisen asiakasohjaajan lähettämän tuloselvityspyynnön yhteydessä on saatavilla tie-

toa palveluiden kustannuksista. 

Teponkartanon asumispalveluyksikössä asiakkaalle tehdään elämän loppuvaiheen enna-

koiva hoitosuunnitelma, joka sisältää hoito- ja palvelusuunnitelman, kuntoutussuunnitel-

man sekä hoitolinjaukset. 

Asiakassuhde päättyy yleensä asiakkaan kuolemaan. Mikäli asiakas siirtyy asumaan toi-

seen hoitoyksikköön, turvataan tiedonkulku ja hoidon jatkuvuus. Hoitaja kirjaa tarvitta-

vat tiedot potilastietojärjestelmään ja tarvittaessa tulostaa tiedot asiakkaan mukaan. 

Lupa tietojen siirtämiseen selvitetään. 

 

Asiakkaan kohtelu 

Kunnioitamme asiakkaan tahtoa, toiveita, itsemääräämisoikeutta puhuttelussa, asumis-

järjestelyissä, perustoiminnoissa, tärkeiden asioiden ja tottumusten sekä vakaumuksen 

suhteen. Asiakkaan itsemääräämisoikeuteen puututaan vain poikkeustilanteissa ja perus-

tellusti. Tällaisia tilanteita ovat tilanteet, missä asiakkaan itsensä tai toisen henkilön 

turvallisuus on vaarantuneena tai yleinen etu on selvästi vaarantunut.  

 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta hen-

kilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. 

Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Ellei asiakas pysty itse ilmoittamaan 

omaa tahtoaan hoitonsa suhteen, kuunnellaan hänen nimeämäänsä lähintä omaista. Lo-

pulliset hoitopäätökset tekee lääkäri. 

 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Arvioimme aina tarkasti jokaisen tilanteen ja vältämme kaikkia perusteettomia rajoit-

teita. Toimintaperiaatteemme on, että asiakasta rajoittavia toimenpiteitä käytetään 

vain painavista terveydellisistä syistä. Arvioimme huolellisesti rajoittavien menetelmien 



 
 

9 
 

käytön yhdessä asiakkaan, hänen läheisensä, lääkärin ja koko hoitotiimin kanssa. Päätös 

kirjataan asiakkaan hoitotyön asiakirjoihin. Omaisia tiedotetaan aina rajoitustoimia käy-

tettäessä, elleivät he ole olleet päätöksenteossa mukana. 

Päätökset rajoitteista ovat hoitavalta lääkäriltä ja ne on kirjattuna asiakkaan hoito- ja 

palvelusuunnitelmaan. Rajoitteet on aina perusteltu yksilöllisesti ja ne tarkistetaan 

säännöllisesti. 

 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen 

Asiakkaalle ja hänen omaisilleen kerrotaan jo tutustumisvaiheessa, että toivomme 

avointa ja luottamuksellista yhteistyötä. Omaisilla on yksikön yhteystiedot ja heidän toi-

votaan matalalla kynnyksellä ottavan hoitajiin yhteyttä. Asiakkaan omahoitajat pitävät 

asiakkaan omaiset ajan tasalla asiakkaan kuulumisista.  

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyviä asioita seurataan jatkuvasti, toimintaa kehite-

tään saadun palautteen perusteella. 

 

Asiakkaan oikeusturva 

Asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään hoitoon kohteluun. Asiakasta on kohdeltava hä-

nen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. 

Jos asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti, on siitä ilmoitusvelvollisuus jo-

kaisella asian kuulevalla henkilöllä. Tilanne tulee selvittää mahdollisimman pian. Asiak-

kaalta pyydetään anteeksi ja selvitetään tilanne osallisena olevien henkilöiden välillä. 

Tarvittaessa esihenkilö voi toimia selvittelijänä. Työntekijälle voidaan antaa suullinen 

tai kirjallinen varoitus epäasiallisesta kohtelusta.  

Jos asiakas on tyytymätön samaansa kohteluun, on hänellä oikeus asiakaslain 23§:n mu-

kaan tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. 

Ensisijaisesti muistutukset ja valitukset tehdään suullisesti ja niihin reagoidaan välittö-

mästi. Muistutuksesta ja valituksesta informoidaan henkilökuntaa ja annetaan ohjeet ti-

lanteen korjaamiseksi. Tarvittaessa asiakas ohjataan ottamaan yhteyttä sosiaaliasiamie-

heen. 
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Muistutus voidaan tehdä: 

toimintayksikön vastuuhenkilölle palvelukeskusjohtaja Minna Ojala-Hurskaiselle 

puh: 044-4700243 

käynti/postiosoite: Västilänkuja 10 b, 61400 Ylistaro 

tai 

Johtavalle viranhaltijalle, ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtajalle Tarja Palomäelle 

puh: 050-4709149 

käynti/postiosoite: Alvar Aallonkatu 9c, 60100 Seinäjoki (PL 229, 60101 Seinäjoki) 

Sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa 12.6.2014 §112 on hyväksytty muistutuslo-

make sekä määritelty sisällöstä riippuen kenelle viranhaltijalle muistutus  ohjataan. 

Muistutuslomakkeita on saatavilla yksikössä ilmoitustaululla muovitaskussa omavalvonta-

suunnitelman lähellä.  

Sosiaaliasiamiehenä toimii 1.12.2021-15.10.2022 Anne  Viita. sosiaaliasiamies@seamk.fi 

Jos asiakas ei kykene itse huolehtimaan taloudellisista asioistaan, eikä ole omaisia, 

ketkä voivat häntä tässä auttaa, esitetään asiakkaalle edunvalvojaa. Asiakas voi halutes-

saan tehdä kotivakuutuksen koskien huoneessaan säilytettävää irtainta omaisuutta. Asi-

akkaalla on mahdollisuus säilyttää pieniä määriä käteistä rahaa hoitajien valvonnassa 

olevassa lukollisessa tilassa. 

 

 

 6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyyk-

kistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Päivittäiset toi-

minnot pohjautuvat asiakkaan omiin voimavaroihin ja hänen todellisiin tarpeisiinsa. Pal-

velutoiminnassa kunnioitetaan asiakkaan yksilöllisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja yksi-

tyisyyttä. Tuemme asiakkaan selviytymistä päivittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti tai 

autettuna häntä aktivoivin ja kannustavin keinoin. Tunnistamme ja poistamme mahdolli-

suuksien mukaan asiakkaan toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat tekijät. Mahdollis-

tamme toimintakyvyn heikkenemisen arvokkaalla tavalla. 

Asiakkaille järjestetään erilaista viriketoimintaa, seurakunnan hartaus/virsitunti ja luku-

piiri. Osallistumista järjestettyyn toimintaan ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen 

tuetaan. Ohjattuja jumppahetkiä järjestetään yleensä kerran viikossa. Erilaisia vieraili-

joita käy (mm. musiikkiesityksiä, päiväkotiryhmien esityksiä, Eläkeliiton järjestämää oh-

mailto:sosiaaliasiamies@seamk.fi
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jelmaa), juhlapyhät huomioidaan toiminnassa. Asiakkailla on mahdollisuus kuntonsa mu-

kaiseen ulkoiluun ympäri vuoden. Yksikössä on nimettynä kulttuuri- ja kuntoutusvastaa-

vat. Pandemian aikana yksikössä on erilliset vierailuohjeet. 

 

Ravitsemus 

Ruokahuollosta vastaa Seinäjoen keskussairaalan ruokapalvelut. Ruokalistat suunnitel-

laan asiantuntemuksella. Ravinnon laatu on asianmukainen ja vanhusten makutottumus-

ten mukaista. Tarjolla ovat aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala ja tarvit-

taessa yöpala. Asukkaiden erityisruokavaliot ja ruuan koostumukset tiedotetaan keskus-

sairaalan ruokapalveluun. Huolehdimme, että yöaikainen paasto ei muodostu liian pit-

käksi. Hoitohenkilökunta seuraa asiakkaan painoa ja ravitsemustilaa silmämääräisesti 

osana yleisvoinnin seurantaa. Yksikössä on puntareita ja istumavaaka, mittareista MNA 

käytössä. Jakelukeittiön toiminnasta on tehty omavalvontaohjelma. 

Ravitsemispäällikkö Kaija Mäkelä, puh. 050 474 4539, Seinäjoen keskussairaala/Ravinto-

keskus, Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki. 

 

Hygieniakäytännöt 

Huolehdimme asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta. Asiakas pääsee suihkuun tarpeen 

mukaan tai vähintään kerran viikossa. Asiakasta avustetaan wc-toiminnoissa hänen toi-

mintakykynsä ja yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Kodinomaisesta ympäristöstä huoli-

matta huomioimme joitakin sairaalaolosuhteisiin verrattavia toimenpiteitä ja käytäntöjä 

hygienian kannalta. Siivouksen tarkoituksena on edistää terveyttä ja estää infektioiden 

leviäminen.  

Infektioiden ehkäisemis- ja seurantakäytännöt on kirjattu, sisältäen mm. huolellinen kir-

jaaminen, hyvä käsihygienia, säännöllinen siivous, kosketuspintojen desinfiointi infekti-

oiden yhteydessä. Kaupungin hygieniahoitaja/tartuntatautihoitajan ammattitaitoa hyö-

dynnetään. Henkilökunta noudattaa aseptista työskentelytapaa. Asiakastyössä käytetään 

asianmukaisia suojavaatteita. Palvelukeskushuoltajat huolehtivat tilojen puhtauspalve-

luiden toteutuksesta. Infektiotartuntojen ehkäisemiseksi ja epidemioiden leviämisen es-

tämiseksi tehostetaan mm. käsihygieniaa ja tarvittaessa rajoitetaan vierailuja. 

 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisessä hyödynnetään eri ammattiryhmien 

osaamista yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Asiakastyön kehittäminen on jatkuvaa. 

Asiakkaalla on mahdollisuus saada lääkärin tutkimukset ja hoito äkillisessä sairaustilan-

teessa. Riittävät, viiveettömät lääkäripalvelut ovat tarpeen mukaisesti saatavilla myös 

iltaisin ja viikonloppuisin. Yksikössä järjestetään 1/kk lääkärinkierto ja 1/vko viikko on 
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lääkärin puhelinkonsultaatioaika. Asiakkailla on mahdollisuus vuosittaiseen terveystar-

kastukseen. Terveyspalveluiden järjestämistavoista ja käytöstä on saatavilla ajantasaista 

ohjeistusta kaupungin internetsivuilta, äkillisiä tilanteita varten on koottuna oma ohjeis-

tus. 

Yksikössä on lääkärinkierto 1/kk, joka viikko puhelinkonsultaatioaika, lääkäripalvelut 

järjestetty Seinäjoen terveyskeskuksesta. Hoitotyön vastuu osastonhoitajalla ja sairaan-

hoitajilla. 

Yksikössä on ohjeistus, miten kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevaa asiakasta hoi-

detaan. Työvuorossa oleva sairaanhoitaja tai lähihoitaja arvioi tilanteen ja antaa kiireel-

lisen avun tai hälyttää tarvittaessa ensihoidon hätänumerosta. 

Erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta on saatavilla ajan tasalla olevaa ohjeis-

tusta mm. sairaanhoitopiirin internetsivuilta. Erikoissairaanhoitoon asukkaat pääsevät 

tarvittaessa hoitavan lääkärin lähetteellä. 

Potilasasiamiehenä toimii Päivi Alarinta, palveluneuvoja, Seinäjoen kaupunki/sosiaali- ja 

terveystoimiala, Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki. Puh. 044 418 1133. 

 

Lääkehoito 

Yksiköllä on ajan tasalla oleva Turvallinen lääkehoito -oppaan mukainen lääkehoitosuun-

nitelma, missä sovitaan lääkehoidon henkilöstön vastuut, velvollisuudet, työnjako, lupa-

käytäntö, lääkehoidon vaikutusten arviointi ja kirjaaminen sekä seuranta. Suunnitelma 

päivitetään aina tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa. Lääkehoitosuunnitelma 

on lääkärin allekirjoittama ja hyväksymä. Toimintayksikössä on lääkkeiden jako- ja anto-

luvat asianmukaisesti hoidettu. Henkilökunnan lääkehoidon osaaminen varmistetaan 

LOVE-tenttien avulla 5 vuoden välein. Asiakkaiden lääkitykset tarkistetaan määräajoin ja 

tarvittaessa voinnin muuttuessa. 

Lääkehoidosta vastaa vanhustyön yksiköissä ylilääkäri Leena Mäkirintala, puh. (06) 425 

5111 (vaihde). Seinäjoen terveyskeskus, Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki. 

 

Monialainen yhteistyö 

Terveydenhuollon tulosalue tuottaa tai järjestää perusterveydenhuollon palvelut Seinä-

joen kaupungin väestölle. Lisäksi terveydenhuolto huolehtii yhteistyössä sairaanhoitopii-

rin kanssa, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen hoidon porrastus 

toimii mahdollisimman hyvin. Terveydenhuollon tulosalueesta vastaa johtava ylilääkäri 

Tiina Perä, Seinäjoen terveyskeskus, puh. (06) 425 8071. 
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7 ASIAKASTURVALLISUUS 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

palvelukeskusjohtaja Minna Ojala-Hurskainen ja osastonhoitaja Helena Piikkilä, puh. 044 

550 2293. Yksikön postiosoite: Tepontie 6, 60550 Nurmo. 

Asiakkaan turvallisuutta uhkaavien tekijöiden tunnistaminen, kirjaaminen, raportointi ja 

tilanteisiin reagoiminen on jokaisen työntekijän vastuulla. Johto vastaa asiakasturvalli-

suuden varmistamisesta ja kehittämisestä. Yksikköön on laadittu pelastussuunnitelma, 

poistumisturvallisuusselvitys ja lääkehoitosuunnitelma. Yksikössä on automaattinen pa-

loilmoitinjärjestelmä, automaattinen sammutusjärjestelmä ja hoitajakutsujärjestelmä, 

joka sisältää henkilöstön apu- ja hätäkutsut. Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän toi-

mivuuden kiinteistönhoito testaa säännöllisesti. Henkilöstön osaaminen varmistetaan 

täydennyskoulutuksella. Asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla. Epi-

demioiden aikana toimimme THL:n, STM:n, EPSHP:n ja Seinäjoen kaupungin poikkeusolo-

johtoryhmän ohjeiden mukaisesti, suojaten asukasta yksikössämme epidemialta. 

 

Henkilöstö 

Henkilöstöä on osastonhoitaja, 2 sairaanhoitajaa, 16 lähihoitajaa + 1 lähihoitaja, joka 

toimii vakituisena vuosilomien sijaisena ja avustavana henkilökuntana, 3 palvelukeskus-

huoltajaa, jotka huolehtivat siivouksesta ja osan ruokahuoltotehtävistä. Kiinteistönhoito-

palvelu sisältyy vuokrasopimukseen, päivystys 24/7. Toimistosihteerin työaikaa noin 0,2 

henkilötyövuotta, lääkäripalveluja 0,05 henkilötyövuotta, palvelukeskusjohtajan työai-

kaa 0,2 henkilötyövuotta. Pyykkihuollon palveluista suurin osa ostopalveluina, hieno-

pyykki pestään yksikössä. Henkilöstömitoitus hoitotyössä 0,61. 

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Rekrytoinnin pohjana on kaupungin henkilöstösuunnitelma, jossa otetaan huomioon ta-

lousarvion tarjoamat mahdollisuudet henkilöstön hankintaan. Seinäjoen kaupungilla on 

käytössään valtakunnallinen Kuntarekry.fi-palvelu. Hakumenettelyn avoimuudessa ja 

kelpoisuusehdoissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää hallintotapaa, 

suurin osa vakituisista viroista ja toimista täytetään julkisen haun kautta. Sijaisten han-

kintamenettelyssä on käytössä Kuntarekryn sijaisrekry, vanhustyössä lähiesimiehet vas-

taavat sijaisten hankkimisesta. Henkilöstön kelpoisuus ja pätevyys tarkistetaan hakupro-

sessin aikana.  

Varasuunnitelma yksikössä, jos henkilökuntaresursseja ei ole käytettävissä, kuinka toimi-

taan:  

-keskitytään perushoitoon vajaamiehityksellä olevassa työvuorossa  

-siirretään asukkaiden suihkutuksia ja saunotuksia  

-virike- ja kuntoutustoimintaa siirretään  
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-jätetään vähemmälle asukkaiden ylös nostamisia vuoteesta. 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Yksikössä on käytössä perehdytyskansiot/laatukansiot. Perehdyttämistoimintalomakkeen 

(perehtymisen seurantalomakkeen) allekirjoituksilla varmistetaan, että uuden työnteki-

jän perehdytyksestä on huolehdittu asianmukaisesti. Perehdytyksestä vastaavat lä-

hiesimies ja ammattityöhön perehdyttäjä. Opiskelijoille on oma perehdytyskansio. 

Hyödynnämme ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä henkilöstön kehittämiseen 

liittyviä toimenpiteitä. Yhteistoiminnalla turvataan henkilöstön mahdollisuudet vaikuttaa 

omaan työhönsä, työympäristöään koskevien päätösten valmisteluun sekä kunnallisen 

palvelutuotannon tuloksellisuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen. Henki-

löstön hyvinvoinnista huolehditaan mm. työterveyshuollon, työturvallisuustyön ja kau-

pungin työhyvinvointi-ohjelman keinoin. Kehityskeskusteluja käydään yksiköstä riippuen 

joko vuorovuosin henkilökohtaisina ja ryhmäkeskusteluina, tai pelkästään henkilökohtai-

sina keskusteluina. 

Kaupunki työnantajana tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden kehittää osaamistaan. Van-

hustyön koulutussuunnitelma tehdään vuosittain. Työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja seu-

rantaan on ohjeistukset työsuojelusta, lisätietoja Aaltonetissä, työsuojelun kansiossa 

(mm. sairauspoissaolojen seuranta, työterveyshuollon toiminta, tyhy-toiminta, palaveri-

käytännöt, kehityskeskustelut, mukautetun työn malli ja työtyytyväisyys-/henkilöstöky-

selyt). Käytössä on varhaisen tuen malli. 

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Vaaratilanteista ilmoitetaan välittömästi ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään heti. 

Jokainen työntekijä huolehtii siitä, että laitteet ja tarvikkeet ovat asiallisia, toimivia ja 

että hän osaa niitä myös käyttää oikein. Laitevioista tulee ilmoittaa heti huoltohenkilös-

tölle. Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskevaa kehittämissuunnitelmaa päivitetään 

jatkuvasti.  

Hellejaksoihin varautuminen: Yksikössä on koneellinen ilmastointi, lisäksi pöytätuuletti-

mia on käytössä. Päivisin pidetään ovet ja ikkunat suljettuna sekä myös huoneiden säle-

kaihtimet. Tuuletus ja huoneiden viilennys tehdään illalla ja yöaikana. Huolehditaan kai-

kille riittävästä nesteen saannista, ja että sitä on tarjolla kaikille. 

 

Toimitilat 

Jokaisella asukkaalla on oma huone+wc/pesutila (25 m2). Oman huoneen lisäksi asukkai-

den käytettävissä on yhteisiä tiloja. Huoneissa on valmiina säädettävä hoitosänky, muu-

ten asukkaat kalustavat huoneensa itse. Laatukansiosta löytyy muuttajan muistilista 

avuksi asukkaille ja omaisille. 
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Asukkaiden käytössä on yhteinen ruokailutila, kaksi oleskelutilaa, kuntosali/viriketoimin-

tatila sekä neuvottelutila. Yksikössä on sauna, minne mahtuu myös pesupaareilla. 

Toimitilat mahdollistavat asukkaiden yhteisen toiminnan. Tiloissa on mahdollisuus seu-

rustella, lukea lehtiä, katsoa televisiota, osallistua ohjattuun päivätoimintaan, yms. 

 

Teknologiset ratkaisut 

Asiakkaiden käytössä on hoitajakutsujärjestelmä, joilla voi hälyttää apua. Henkilökun-

nalla on käytettävissä hoitajakutsujärjestelmän kautta sekä apukutsut muulle henkilö-

kunnalle että hätäkutsut vartijalle. Varmistamme säännöllisillä toimivuuden testauksilla, 

että laitteet toimivat. Hoitajakutsumenetelmä (9Solutions) ilmoittaa itse paristonvaihto-

tarpeen. Käytössämme on liiketunnistimia turvaamaan asiakas turvallisuuden takaa-

miseksi. Käytössämme on myös valvontakamerat, joista henkilökuntamme pystyy seurata 

asiakkaiden liikkumista ja toimintaa päivän aikana. 

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Yksikössä on käytössä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista laiterekisteri. Yksikössä 

on käytettävissä mm. säädettäviä hoitosänkyjä (sairaalasänkyjä), henkilönostolaitteita, 

verenpainemittarit, korvalamput, verensokerimittarit, INR-mittari, pika-CRP-mittari, HB-

mittari, happisaturaatiomittari, irtohappi, liikuteltava imulaite, suihkupaareja ja suihku-

tuoleja, istumavaaka, vaaka henkilönostimessa, pyörätuoleja, rollaattoreita ym. liikku-

misen ja siirtymisen apuvälineitä, hoitotarvikkeita. 

 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

Asiakastietojen kirjaamisesta on ohjeet ja henkilökuntaa on koulutettu kirjaamisesta. 

Asiakas- /potilasasiakirjojen rekisteröintimuotona on Lifecare, mihin tehdään asiakkaan 

hoidon kannalta riittävät ja asianmukaiset kirjaukset. Hoitotyön tarpeiden määrittely 

perustuu asiakkaan tarpeisiin ja voimavaroihin, joiden pohjalta kirjallinen hoito- ja pal-

velusuunnitelma laaditaan. Hoitotyön päivittäinen kirjaaminen on havainnoivaa, ar-

vioivaa ja asiakaslähtöistä. Erityisesti lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi kirjataan 

huolellisesti. Atk-ohjelmaan on henkilökunnalla henkilökohtaiset tunnukset ja määrä-

ajoin vaihdettavat salasanat, joten asiakirjamerkintöjen identifiointi on taattu. Yksi-

kössä on kirjalliset ohjeet asiakas-/potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja salassapidosta. 

Henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus. Salassapitovelvollisuus säilyy myös toiminnan tai 

tehtävän päättymisen jälkeen. Tietosuojarikkomusepäilystä ilmoitetaan tietosuojavas-

taavalle. Asiakastietojen luovuttaminen vaatii asiakkaan suostumuksen. Jos asiakas itse 

ei kykene tähän, suostumuksen voi antaa asiakkaan omainen 
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Seinäjoen kaupungin tietosuojavastaavia ovat: 

Hoitotyön johtaja Marita Kojola, terveydenhuolto p 044 425 5306  

Yhteyspäällikkö Minna Lounatvuori, sosiaalihuolto p. 044 418 1459 

 

Asiakastyön kirjaaminen 

Henkilöstön perehdyttäminen tietosuoja- ja salassapitoasioihin on osa yksikön yleistä pe-

rehdytystä. Yksikössä on kirjalliset ohjeet asiakas-/potilasasiakirjojen laadinnasta, säi-

lyttämisestä ja salassapidosta. Potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä. Asiakkaalta pyy-

detään kirjallinen lupa tietojen säilyttämisestä, käsittelemisestä ja luovuttamisesta ym-

pärivuorokautisen hoidon alkaessa. Asiakastiedot kirjataan Lifecareen. Lifecareen pääsy 

edellyttää kirjautumista tunnuksilla, joita on eritasoisia työtehtävistä riippuen. Kaupun-

gin tietopalveluasiantuntijana toimii Tarja Ritari, häneltä tarvittaessa lisätietoja saata-

villa. 

Tiedonkulku on järjestettynä Lifecare-potilastietojärjestelmän kautta. Jos yksiköllä ei 

ole käytettävissä Lifecarea, tiedonkulku järjestetään tarvittavien paperitulosteiden väli-

tyksellä. Riittävä ja asianmukainen kirjaaminen turvaa asiakkaan tietojen siirtymisen 

palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kesken. 

 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

Sitoudumme hyvään yhteistyöhön ja avoimeen vuorovaikutukseen niin sisäisten kuin ul-

kopuolisten yhteistyöryhmien kanssa. Huolehdimme riittävästä tiedottamisesta. 

 

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet 
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10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa 

suunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan. 

 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yksikön ilmoitustaululla sekä kaupungin nettisi-

vuilla.  

 

 

 

Paikka ja päiväys  

Seinäjoki 31.12.2021 

 

 

Allekirjoitus  

 

 

 

 

Palvelukeskusjohtaja     Osastonhoitaja  

Minna Ojala-Hurskainen    Helena Piikkilä  

 


