
 

 
 
 
SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 
 

Palveluntuottaja KANGASALAN KAUPUNKI 
 
 

Palveluntuottajan Y-tunnus: Y-1923299-5 

 

 
 
Kunnan nimi: KANGASALAN KAUPUNKI 
 

Kuntayhtymän nimi:       

 
Sote -alueen nimi: TAYS-ERVA 

 
Toimintayksikön nimi 

KUKKIAKOTO 

 

Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

PÄLKÄNE  
Keskustie 1 36600 Pälkäne 
 

 
KUKKIAKOTO TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKKÖ (31 paikkainen) 
 
HOIVAOSASTO TYYNELÄ 
DEMENTIAOSASTO SOINTULA 
 

 

VOHLISAARENTIE 1  
 

 

36760 

 

 
LUOPIOINEN 
 

 
Osastonhoitaja KIRSI ILOMÄKI 
 

 

050 3152788 

 

Sähköposti 

 
kirsi.ilomaki@kangasala.fi 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

 
Pälkäneen kunta tarjoaa ostopalveluina siivous-, ruoka- ja pesulapalvelut. 
Ruokahuolto ja siivouspäällikkö 
Seija Snäkin-Laitinen p. 040 592 7209 
 
Pälkäneen kunta vastaa kiinteistön huollosta: 
Tekniset palvelut: Työnjohto ja valvonta, rakennusmestari  
Markku Nurmi p. 0400 633 351 
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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) 
 

 
Toiminta-ajatus 

 

Kukkiakoto on koti iäkkäille, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpi-
toa tehostetussa kodinomaisessa, turvallisessa ympäristössä. Pääasiassa asukkaat ovat usein moni-
sairaita sekä muistamattomia, eivätkä kykene enää asumaan omassa kodissaan omaisten tai kotihoi-
don palveluiden turvin. Kukkiakoto on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka toimii osana 
Kangasalan kaupungin järjestämää vanhushuoltoa ja on sosiaali- ja terveyslautakunnan hallinnassa. 
Kukkiakodossa on tarjolla iäkkäille lyhytaikaishoitoa, jonka tarkoitus on tukea kotona asumista ja siellä 
tapahtuvaa hoitoa. Päämääränä on iäkkään itsenäisen selviytymisen edistäminen kuntouttavien jakso-
jen avulla sekä omaisten tukeminen. Lyhytaikaishoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Säännöllinen 
lyhytaikaishoito on tarkoitettu erittäin huonokuntoisille vanhuksille.  
 

Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne 
050 380 3340 

marika.lanne@kangasala.fi  
 
Vanhustyönjohtaja Miia Kannisto 
050 4061181 
miia.kannisto@kangasala.fi  
 
Palveluesimies Satu Järvenpää 
040 0502825 
satu.jarvenpaa@kangasala.fi  
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 

Tarjoamamme hoito on asukaslähtöistä, omatoimisuutta tukevaa ja ylläpitävää, sekä asukkaan omaa 
elämäntapaa kunnioittavaa. Toimintaa ohjaavat hyvän hoidon eettiset periaatteet. Huomioimme asuk-
kaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet päivittäisessä työskentelyssä. Työskentelemme kokonaisvaltaisesti 
asukkaiden, omaisten ja eri ammattiryhmien kanssa. Tavoitteena on, että asukkaat saavat elää elä-
mänsä viimeiset hetket rauhallisissa oloissa ja jos mahdollista, myös omassa tutussa huoneessaan.  
 

 
 
 
RISKINHALLINTA (4.1.3) 

 
Riskien tunnistaminen 
 

Jokaisella työyhteisöön kuuluvalla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa riskeihin työssä ja toimintaym-
päristössä ja kertoa niistä esimiehelle tai työsuojeluhenkilöstölle, korjaamista ja toimintatapojen muut-
tamista varten. Riskin tai epäkohdan havainneen työntekijän on estettävä mahdolliset riskitilanteet, tie-
dotettava työntekijöitä ja tarvittaessa myös asukkaita sekä omaisia asiasta. Tiedon annon voi antaa 
suullisesti aina tarpeen tullen sekä kehityskeskusteluissa, jotka käydään kahdenkeskisesti osastonhoi-
tajan kanssa. Lisäksi ajatuksiaan voi kirjoittaa osaston muistioon ja asiat käsitellään seuraavassa osas-
tokokouksessa. 
 
Riskien käsitteleminen 

 

Vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia käydään läpi säännöllisin väliajoin. Se kattaa fyysiset puitteet 
sekä työilmapiiriin ja jaksamiseen liittyvät asiat. Edellinen kartoitus on tehty 5/2016. 
Käytössämme on sähköinen, vuonna 2014 alkanut vaaratapahtumien raportointi HaiPro. Sinne kirjataan 
haittatapahtumat, läheltä piti -tilanteet ja lääkepoikkeamat.  
Lomakkeet tulostetaan ja täytetty lomake menee myös osastonhoitajalle. Ilmoitus käsitellään joko osas-
tolla osastonhoitajan toimesta tai kahdenkeskisesti osastonhoitajan kanssa niin, että vastaavanlaisista 

mailto:marika.lanne@kangasala.fi
mailto:miia.kannisto@kangasala.fi
mailto:satu.jarvenpaa@kangasala.fi
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tilanteista voidaan oppia ja pyritään välttämään haitta- ja läheltä piti -tilanteet sekä lääkepoikkeamat 
jatkossa. 
 
 
 
 

Korjaavat toimenpiteet 

 

Laatupoikkeamien, läheltä piti –tilanteiden ja haittatapahtumien tapahtumaraportit käydään läpi osasto-
kokouksessa, jossa sovitaan tilanteista korjaavista käytännöistä. Sovitut toimenpiteet kirjataan muisti-
oon, jonka kaikki työntekijät lukevat.  
Kiinteistöön liittyvissä ongelmatilanteissa otetaan yhteys Pälkäneen kunnan kiinteistön hoitoon.  
Kiinteistöön ja paloturvallisuuteen liittyen suoritetaan säännösten mukaiset viranomaistarkastukset.  
 

Muutoksista tiedottaminen 

 

Muutoksista tiedotetaan yhteisissä palavereissa ja kaikki asiat kirjataan muistioihin. Tarvittaessa yhteis-
työtahoille tiedotetaan muutoksista kirjallisesti. Omassa työyhteisössä tiedotus tapahtuu sanallisesti ja 
muistioiden avulla, sekä laatimalla selkeät ohjeet ongelmatilanteiden hoitoon.  

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) 
 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

 

Koko Kukkiakodon henkilökunta on osallistunut omavalvonnan suunnitteluun. Omavalvonnan suunnit-
telu ja toimeenpanotyöryhmä: Minna Lepistö, Kirsti Härkälä, Päivi Leppänen. 
 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavana henkilönä toimii osastonhoitaja Kirsi Ilomäki. 
kirsi.ilomaki@kangasala.fi 
050 3152788 
 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuu-
teen liittyviä muutoksia tai vähintään kerran vuodessa. 
 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

 
Omavalvontasuunnitelma on kaikkien luettavissa paperiversiona Tyynelän pienessä seurusteluhuo-
neessa, sekä sähköisesti internetissä. 
 

 
 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) 
 

Palvelutarpeen arviointi 

 

Palvelujen tarvetta arvioi Kangasalan ja Pälkäneen moniammatillinen sosiaali- ja terveyskeskuksen 
SAS-työryhmä (SAS= selvitä, arvioi, sijoita). Arvioinnin perustana käytetään RAI-arviointiohjelmaa, 
jossa arvioidaan asukkaan fyysistä, psyykkistä ja henkistä hyvinvointia ja selviytymistä hyvin kokonais-
valtaisesti. Asukas saa kirjallisen päätöksen pitkäaikaishoitopäätöksestä. Asiakasmaksut määräytyvät 
ja tarkistetaan asukkaan tulojen mukaan. Asukkaan tullessa Kukkiakotoon hänelle tehdään maksupää-
tös, hoito- ja palvelusopimus sekä vuokrasopimus. Asukkaalle nimetään omahoitaja ja hoitosuunnitelma 
laaditaan hänen kanssaan. Asukkaan ja /tai hänen omaisensa on mahdollista tulla etukäteen tutustu-
maan Kukkiakodon toimintaan ja tiloihin. Asukkaan, omaisten ja omahoitajan kanssa täytetään kirjalli-
nen hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaisille järjestetään säännöllisesti mielipidekyselyitä hoidon laa-
dusta (tak-kysely).  
 

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 
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Palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään kuukauden sisällä asukkaaksi tulosta, yhteistyössä asukkaan ja 
hänen omaistensa kanssa. Suunnitelmaan liitetään myös kuntoutussuunnitelma.  
Palvelu- ja hoitosuunnitelma päivitetään säännöllisesti (kahdesti vuodessa tai tarvittaessa asukkaan 
voinnin muuttuessa).  
 

Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 

Kukkiakodossa toimimme asiakaslähtöisesti turvaten asukkaille lain edellyttämät oikeudet. Asukkaan 
epäoikeudenmukainen/asiaton kohtelu ei ole sallittua. Tarjoamme asukkaan elämäntapaa kunnioitta-
vaa, omatoimisuutta tukevaa ja ylläpitävää hoitoa, jota ohjaa hyvän hoidon eettiset periaatteet. Asukkaat 
saavat itse osallistua itseään koskeviin asioiden kulkuun mikäli voivat tahtonsa ilmaista. Jos asukkaat 
eivät itse kykene tahtoansa ilmaisemaan niin omaisia kuunnellaan ja pyritään toteuttamaan myös sel-
laisten asukkaiden mieltymyksiä. Asukkaat saavat itsenäisesti tehdä valintoja, jotka koskevat heidän 
päivittäistä selviytymistään, kokonaisvaltaista eloaan ja mieltymysten täyttymistä. Esimerkiksi asukas-
huoneet saa sisustaa oman maun mukaisesti, kunhan siellä mahtuu hoitajat hyvin työskentelemään ja 
laitosmainen siivoaminen onnistuu. Asukkailla saa olla omia henkilökohtaisia tavaroita kuten vaatteita 
ja huonekaluja. Asukkaan yksityisyyttä kunnioitetaan koputtamalla huoneen oveen, ennen kuin hoitaja 
menee sisälle. Asukashuoneiden ovet saa halutessaan laittaa lukkoon jos asukas itse niin haluaa.  Mm. 
näillä edellä mainituilla tavoilla asukkaiden itsemääräämisoikeus toteutuu.   
 
Kukkiakodossa on käytössä 23 yhden hengen ja 4 kahden hengen huonetta. Sellaisissa kahden hengen 
huoneissa, joissa asukkaat eivät pysty siirtymään wc:hen, on käytössä väliverhot intimiteettisuojan 
vuoksi. Toimintakyvyn ja fyysisen kunnon ylläpitämiseksi asukkaiden liikkumista aktivoidaan apuväli-
neitä käyttäen ja hoitajan tukemana.  Asukkaita aktivoidaan liikkumaan osastolla yleisissä tiloissa, par-
vekkeella, terassilla ja yksikön piha-alueella omatoimisesti tai avustettuna. Myös vuodepotilailla on mah-
dollisuus päästä muiden seuraan virkistymään erilaisiin tuokioihin juhlasaliin, muihin yhteisiin tiloihin tai 
ulkoilemaan.  
 
Asukkaan arvoesineet ja pieni määrä rahaa säilytetään kansliassa lukitussa kaapissa. Rahoja on tar-
koitus olla vain sen verran, että yllättävät menot, kuten taksimatkat saadaan maksettua. Väärinkäytösten 
estämiseksi rahavaroja seurataan lomakkeella. Asukkaat saavat rahat käyttöönsä niitä tarvitessaan. 
Joissakin tilanteissa asukkaan tai omaisten omasta tahdosta rahaa voi säilyttää myös omassa asukas-
huoneessa, mutta silloin täytetään lomake, jolla hoitohenkilökunta irtisanotaan vastuusta jos rahaa/ va-
rallisuutta katoaa.  
 
Jos asukkaalta löytyy kirjallinen hoitotahto se ohjaa henkilökuntaa toimimaan asukkaan tahdon mukai-
sesti. Kuoleman lähestyessä kunnioitetaan asukkaan omaa tahtoa tilanteen etenemisestä.  
 
Kukkiakodolla on käytössä sähköinen potilastietojärjestelmä Mediatri, johon asukkaalta/omaiselta pyy-
detään kirjallinen suostumus asiakas- ja potilastietojen luovuttamiseen/käyttämiseen. Asukas/omainen 
allekirjoittaa myös KanTa eReseptin suostumuksen valtakunnalliseen tietojärjestelmä Reseptikeskuk-
seen. Se sisältää kaikki sähköiset reseptit ja niiden toimitustiedot.  
 
 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

 

Tarvittavia rajoitteita (vuoteen laidat, turvavyö tai turvaliivi) käytetään ainoastaan silloin, kun asukkaan 
turvallisuutta ei voida muutoin taata. Rajoitteista keskustellaan ensin henkilöstön kesken ja omaisten 
kanssa. Rajoite tarvitsee aina lääkärin kirjallisen päätöksen ja se puretaan heti, jos asiakkaan vointi sen 
sallii. Henkilökunta huolehtii rajoitteiden ohjeellisesta käytöstä, asukkaan riittävästä valvonnasta ja seu-
raa rajoitteiden vaikutuksia havainnoimalla, kirjaamalla sekä tiedottamalla työyhteisössä.  
 
Henkilöstö allekirjoittaa salassapitokaavakkeen (Salassapitokaavake liite) ja sitoutuu noudattamaan sa-
lassapito-ohjeita.  
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Asiakkaan kohtelu 

 

Asukkaan epäasiallinen kohtelu ei ole sallittua. Kukkiakodon henkilökunnalla on ilmoitusvelvollisuus 
havaitsemistaan epäkohdista, esim. asukkaan epäasiallisesta kohtaamisesta, loukkaamisesta sanoilla 
tai teoilla, asiakasturvallisuudessa ilmenevistä puutteista, asiakkaan kaltoinkohtelua sekä toimintakult-
tuurista johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka ilmenee tai voi johtaa 
epäkohtaan, tulee ilmoittaa. Kaikkia yksikössä työskenteleviä vaaditaan noudattamaan sosiaalihuolto-
lain § 48 sekä § 49.(Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuusohje sekä ilmoitusvelvollisuuskaavake liite) So-
siaalihuoltolain mukaisesti epäkohdasta/ilmeisen epäkohdan uhasta on ilmoitettava aluehallintoviras-
tolle salassapitosäännösten tätä estämättä, jos epäkohtaa ei korjata viivytyksettä yksikössä.                                                                                                                                                                                          
 
Ilmoitukset käsitellään työyksiköissä ja tulosyksiköissä sekä palvelualueen esimiesten kanssa. Epä-
kohdan ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle 
viranhaltijalle. Epäkohdan ilmoittaneeseen henkilöön ei saa kohdistua vastatoimia.  
 
Kangasalan kaupungin sosiaalihuollon johtava viranhaltija: 
Marika Lanne 
050 380 3340 
marika.lanne@kangasala.fi 
 
 
Esimies ottaa epäkohtaan/ilmeisen epäkohdan uhkaan syyllistyneen henkilön keskusteluun ja tarvitta-
essa ryhtyy työnjohdollisiin toimenpiteisiin (suullinen ja kirjallinen huomautus, irtisanominen). Tarvitta-
essa asiasta keskustellaan asukkaan ja omaisten kanssa, sekä otetaan yhteys palvelualueen johtoon.  
Epäasiallista kohtelua pyritään ehkäisemään henkilökunnan valinnalla, perehdytyksellä ja koulutuk-
sella. Epäasiallisesta kohtelusta ilmoittaneelle ei saa aiheutua vastatoimia. Yksiköiden työntekijöiden 
tulee olla tietoisia sovitusta käytännöistä. Toimintamalleista keskustellaan uuden työntekijän tullessa 
työsuhteeseen. Ilmoitusten perusteella toimintaa voidaan kehittää. 
 
 
 
 
Palautteen kerääminen 

 

Kun yksiköissä kerätään palautetta, sitä kysytään usein omaisilta, koska asukkaat ovat pääsääntöisesti 
jonkin verran muistamattomia ja palautteen kerääminen on heiltä haasteellista.  
 
Omaiset antavat palautetta suullisesti, kirjallisesti tai sähköpostilla joko henkilöstölle  
tai palveluasumisen esimiehelle. 
 
Kukkiakodon eteisaulassa on palautelaatikko vapaamuotoisia palautteita varten ja ’Palvelun laatuun liit-
tyvä ilmoitus’ -kaavake, joka löytyy ilmoitustaululta, joita omaiset ja asukkaat voivat täyttää niin halutes-
saan, myös nimettömänä.  
   
Hoitopalaveri pidetään vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Siinä ovat mukana asukas, 
omaiset sekä omahoitaja.  
 
Asukaskokouksia järjestetään kahden kuukauden välein, joihin asukas voi osallistua halutessaan. Ko-
kousten aiheet ovat ajankohtaisia asukkaiden arkeen ja viihtyvyyteen liittyviä asioita. Kokouksista teh-
dään muistio, joka on kaikkien luettavissa ilmoitustauluilla. Omaisille järjestetään omaistapaamisia nel-
jän kuukauden välein, jolloin hekin voivat tuoda esille heitä askarruttavia aiheita. 
 
 
Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

 

Palautteet otetaan aina vastaan ja niiden pohjalta pyritään kehittämään toimintaa asukkaan parhaaksi. 
Palautteet käydään läpi osastopalaverissa ja toimenpiteistä sovitaan henkilöstön kesken.  
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Muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään heti henkilöstön, asukkaan ja omaisten 
kanssa ja ne huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Korjaavista toimenpiteistä kerrotaan myös asuk-
kaalle ja omaisille. Keskusteluissa pyritään mahdollisimman avoimeen ja luottamukselliseen ilmapiiriin.  
Palautteen antaneeseen henkilöön ei kohdisteta kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.  
 
 
 
Asiakkaan oikeusturva 

 

Asiakas tai hänen edustajansa voi tehdä kirjallisen muistutuksen sosiaalihuollon lain § 23 mukaan. 
Muistutuksen tekoon löytyy lomake, Kangasalan kaupungin internet sivuilta tai sen saa vanhuspalve-
luiden työntekijöiltä.  
 
Asiakkaan tulisi ensisijaisesti selvittää tilannetta hänen asiansa hoitaneiden henkilöiden tai tarvitta-
essa esimiesten kanssa heti kun ongelmia ilmenee. Jos ongelmat eivät ratkea keskustelemalla, asian-
omaisen toimintayksikön henkilökunta ja sosiaaliasiamies auttavat asiakasta ongelmien selvittelyssä 
ja tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.  
 
Muistutukset osoitetaan sosiaali-ja terveysjohtajalle 
Marika Lanne 
Kangasalan kaupunki 
Sosiaali- ja terveyskeskus 
Sosiaali- ja terveysjohtaja 
PL 50 
36201 Kangasala 
 
Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa (Asiakaslaki 23 §). Muistutuksen johdosta annet-
tuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta asiakkaan 
oikeuteen hakea muutosta sosiaalihuoltoa tai terveyshuoltoa koskeviin päätöksiin tai oikeuteen kan-
nella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille. 
 
Kirjallinen vastaus annetaan 4 viikon kuluessa muistutuksen saapumisesta. Jos muistutus on saatu 
suullisesti tai sähköpostitse, kerrotaan että asian käsittely aloitetaan ja vastaus lähetetään kirjallisesti.  
 
http://www.kangasala.fi/@Bin/3991153/Muistutus+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf  
 
 
 
 
 

Sosiaaliasiamies 
Laura Helavuo, Tarja Mehtonen. 
Aleksanterinkatu 14-16 C, PL 487, 33101 Tampere 
p. 040 800 4186 p. 040 800 4187 
 sosiaaliasiamies@tampere.fi 
 
Potilasasiamies 
Marja-Liisa Nieminen 
Tays PL 2000, 33521 Tampere 
marja-liisa.nieminen@pshp.fi 
 
Sosiaali- ja potilasasiamies tarjoavat oikeusturvaa asukkaille.  
Käyntiajat varataan etukäteen puhelimitse. Ajanvaraukseen perustuvia asiakastapaamisia järjestetään 
tarpeen mukaan kaikissa sopimuskunnissa. Palvelut ovat maksuttomia.  
 
Sosiaaliasiamies palvelee seuraavissa asioissa:  

 

http://www.kangasala.fi/@Bin/3991153/Muistutus+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa.pdf
mailto:sosiaaliasiamies(at)tampere.fi
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n kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kun-

nanhallitukselle.  
 
 
Potilasasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista  
 
Arja Laukka ja Taija Mehtonen  
potilasasiamies@tampere.fi  
p. puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9 - 11 (Orivesi, Kangasala, Pälkäne)  
Aleksis kiven katu 14-16 C  
33101 Tampere  
 
Käynnit sovittava etukäteen. Potilasasiamiehen ollessa varattuna voit jättää puhelinvastaajaan yhteys-
tietosi yhteydenottoa varten. 
 

 
 
Kuluttajaneuvonta hoidetaan keskitetysti osoitteesta www.kuluttajaneuvonta.fi.  
Palvelua ohjaa Kuluttajavirasto ja kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa. 

Kuluttajaneuvonta: 0718 731 901  

Tampereen toimipiste 

Hatanpään valtatie 24 

33101 Tampere 

p. 071 873 1901  

 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) 
 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

 
Toimintaperiaatteena hoitotyössä Kukkiakodolla on kuntouttava työote, joka tukee toimintakykyä edis-
tävänä tai ylläpitävänä asukkaan päivittäisissä toiminnoissa. Työmme painopiste on ottaa asukkaat 
huomioon kokonaisuutena ja huolehtia heidän fyysisestä, psyykkisestä ja henkisestä hyvinvoinnista.  
 
Asukkaat pyritään saada pysymään mahdollisimman pitkään itse liikkuvina ja osallistumaan omaan 
liikkumiseen voimavarojensa asettamin ehdoin. Fyysistä kuntoa ylläpidetään antamalla päivittäin jon-
kinlaista liikehoitoa, pystyi asukas itse liikuttamaan itseään tai ei. Asukkaita motivoidaan päivittäin kun-
touttavaan toimintaan esim. liikkumaan yksikön sisä- ja ulkotiloissa ja ruokailemaan yhteisissä tiloissa 
huomioiden kokonaistilanne ja asukkaan voimavarat. Fyysistä kuntoa ylläpidetään erilaisilla toimin-
noilla kuten kävelyllä, ohjatuilla jumppatuokioilla, lihaskuntoa ylläpitävillä harjoitteilla yms. tai antamalla 
passiivista liikehoitoa. 
 

http://www.kuluttajaneuvonta.fi/
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Psyykkisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehditaan tarjoamalla asianmukaisia virikkeitä ja toimin-
toja. Asioita tehdään asukkaan omien voimavarojen sekä kykyjen mukaisesti. Esim: erilaiset teema-
päivät, ulkoilutapahtumat tai juhlapyhät. Myös kolmas sektori; vapaaehtoistyöntekijät järjestävät asuk-
kaille viriketoimintaa.  
 
Asukkaita kannustetaan asettamaan itse tavoitteita ja konkreettisia etappeja, joita tavoitella. Hoitajat 
haluavat myös olla läsnä ja kuunnella asukkaita sekä antaa heille aikaansa. Läsnäololla tuetaan tur-
vallisuuden tunnetta.  
Asukaan fyysistä, psyykkistä ja henkistä hyvinvointia arvioidaan puolivuosittain RAI-seurannan avulla. 
Asukkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia seurataan ja päivitetään kirjaamalla asukkaan päivän toi-
mista sähköiseen kirjaamisohjelma Mediatriin. Kirjaamista suoritetaan päivittäin. Asukkaiden hoito- ja 
palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutuk-
seen ja kuntouttavaan toimintaan. 
 
Kaikki hoitajat ovat käyneet Kunnon Hoitaja -koulutuksen ja potilasturvallisuuskoulutuksen, 
josta he ovat toimittaneet asianmukaiset todistukset.  
Osa hoitajista on suorittanut lähihoitajan kuntoutumisen osaamisalan koulutuksen ja siten he ovat pe-
rehtyneet laajemmin kuntouttavaan työmenetelmien käyttöön.   
 
 
Kukkiakodolla käy Fysioterapeutti (040 3568689) 
Pääsääntöisesti hän on paikalla Kukkiakodossa ke ja pe klo12-15. 
Hän perehtyy asukkaiden kunnon arvioimiseen ja apuvälineiden käytön ohjaamiseen. 
 
 
Ravitsemus 

 

Jokaisesta asukkaasta on tehty MNA-seuranta RAI- seurannan yhteydessä ja sitä päivitetään puolen 
vuoden välein ja tarpeen vaatiessa. MNA-seurannassa seurataan asukkaan kokonaisvaltaista ravitse-
mustilaa ja terveyttä. Asukkaiden painoa seurataan kerran kuukaudessa tai tarpeen vaatiessa. Ravit-
semustilaa ja ruoan maistumista seurataan päivittäin. Huomiot kirjataan Mediatriin. Ruoan laatua seu-
rataan ja siitä annetaan välittömästi palautetta keittiöön. Ruoan koostumusta muutetaan asukkaan tar-
peiden mukaan, kokonaisesta ruoasta pehmeään ruokaan.    
 
Aamupalan tarjoamme 7:30 -, lounaan 11:30 -, kahvin 14 -, päivällisen 16:30 -, iltapala 20.30 -. Asuk-
kaan on mahdollista saada välipalaa halutessaan, myös yöaikaan.  
 

Hygieniakäytännöt 

 

Hoitohenkilökunta noudattaa aseptista työskentelytapaa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hygieniaoh-
jeita. Molemmilla osastoilla toimivat hygieniavastaavat, jotka ovat ajan tasalla uudistuvista hygieniakäy-
tännöistä ja tiedottavat muita hoitajia ajantasaisista käytänteistä. Molemmilta osastoilta löytyy hygienia-
kansiot, joissa on ajankohtaista tietoa hygienia-asioista. Infektioiden ehkäisemiseksi sekä epidemioiden 
leviämiseksi tehostetaan mm. käsihygieniaa ja tarvittaessa rajoitetaan vierailuja. Hoitajat laittavat mer-
kille siisteyden ja jos asiasta on huomautettavaa, he ilmoittavat siitä omalle esimiehelleen, joka kertoo 
asiasta siivouspalveluesimiehelle. Hoitohenkilökunta on suorittanut hygieniapassin, josta ovat toimitta-
neet asianmukaiset todistukset.  
 
 
 
Terveyden- ja sairaanhoito 

 

Lääkäripalvelut Kukkiakodolle tulee Kangasalan terveyskeskuksen kautta, Luopioisten terveysase-
malta. Lääkärinä toimii Juha-Markus Kaaja. 
 

Osastoilta löytyy kirjalliset toimintaohjeet kiireettömään ja kiireelliseen sairaanhoitoon sekä ohje äkilli-
sen kuolemantapauksen varalta. Kukkiakodossa noudatetaan Kangasalan kaupungin antamia ohjeita.   
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Asukkaiden terveyttä edistetään ja seurataan päivittäisillä huomioilla, jotka kirjataan Mediatriin. Lisäksi 
lääkäri käy kerran viikossa ja hänelle kerrotaan asukkaiden lääkinnällisistä ja hoidollisista tarpeista. 
Yleensä hoitajat ovat määrittäneet käynnin tarpeen etukäteen. Terveystarkastus lääkärin toimesta teh-
dään jokaiselle asukkaalle kerran vuodessa.   
 

Asukkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa vastuussa oleva hoitaja, sekä omahoitaja, jos asia ei 
ole akuutti.  
 
Lääkehoito 
 

Kaikki hoitajat ovat suorittaneet lääkehoitokoulutuksen (LOVE), josta ovat toimittaneet asianmukaiset 
todistukset. Myös kaikilta uusilta työntekijöiltä vaaditaan lääkehoitokoulutuksen suorittaminen. 
 

Lääkkeet jaetaan asukkaiden dosetteihin virallisen lääkärin määräämän lääkityksen mukaisesti. Asuk-
kaille tilataan lääkkeet apteekista ja hoitajat jakavat asukkaiden omat lääkkeet dosetteihin aina viikoksi 
kerrallaan. Dosetteihin jaetut lääkkeet kaksoistarkistetaan, jotta virheitä tapahtuisi mahdollisimman vä-
hän.  Sairaanhoitajat vastaavat viimekädessä lääkehoidon toteutumisesta lääkärin ohjeiden mukaan.   
Lääkehoitosuunnitelmia seurataan ja päivitetään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. 
 
Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

 

Kukkiakodossa järjestetään yhteistyötä ja tiedonkulkua asukkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien 
muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien kanssa. Sitä toteutetaan järjestämällä tarvitta-
essa yhteisiä palavereja palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luantajien kanssa. Kangasalan kaupungin alueella on käytössä yhteinen tietojärjestelmä, jonka avulla 
henkilöstö pysyy ajan tasalla tapahtumista.  
 
Yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin kanssa. Se järjestää erilaisia palveluja asukkaille (Vie-
relläkulkijat, seurakunta, kampaaja, jalkahoitaja, SPR, yhdistykset). 
 
Alihankintana tuotetut palvelut  

 

Laatu-, sisältö-, ja asiakasturvallisuusvaatimuksia seurataan jatkuvasti ja niitä arvioidaan henkilöstöpa-
lavereissa. Niitä seurataan myös valtakunnallisilla kriteereillä. Tarvittaessa niistä annetaan palautetta 
asianosaisille. Ruokahuollon puolelta järjestetään asukkaille ja henkilökunnalle kirjallisia kyselyjä mm. 
ruoan laadusta ja riittävyydestä. 
  

 
 
 
ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) 
 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

 

Kukkiakodossa kehitetään valmiuksia asukasturvallisuuden parantamiseksi ja tehdään yhteistyötä 
muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.  Turvallisuussuunni-
telmat päivitetään säännöllisesti. Säännöllisesti myös harjoitellaan erilaisia turvallisuusharjoituksia ku-
ten sammutus- ja pelastautumisharjoituksia sekä ensiaputaidot päivitetään koulutuksilla aika ajoin. Li-
säksi harjoitellaan pääoven luona sijaitsevan palotaulun lukemista. 
 
Pelastussuunnitelma on tarvittaessa luettavissa Tyynelän kansliassa. Pelastussuunnitelma on päivi-
tetty 2018.  
 
Kukkiakodon turvallisuusvastaava on osastonhoitaja Kirsi Ilomäki. 
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Henkilökunnan osaamista varmistetaan täydennyskoulutuksilla ja perehdytyksestä huolehditaan asi-
anmukaisesti perehdytyskansion ja –lomakkeen avulla. Henkilökunnan toiminnan arvot ja eettiset peri-
aatteet on luotu yhteistyössä koko henkilöstön kanssa ja niitä sitoudutaan noudattamaan.  
 
 
Henkilöstö 

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

 

Kukkiakodolla on kaksi osastoa; Tyynelä ja Sointula.  
Kukkiakodolla on yksi osastonhoitaja.  
Tyynelässä toimii kaksi sairaanhoitajaa, jotka vastaavat työkuvansa mukaisesti hoito- ja sairaanhoidol-
lisista toimista. Tyynelässä työskentelee lisäksi 10 hoitajaa. Sointulassa on yksi sairaanhoitaja, kuusi 
hoitajaa ja yksi osastoapulainen. Yksikön henkilöstömäärä on suunniteltu niin, että valtakunnallinen 
suositus 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden/vrk toteutuu. (Henkilöstöluettelo liite) 
 

Yksikön sijaisten käytön periaatteena on käyttää mahdollisimman paljon koulutettuja henkilöitä. Tavoit-
teena on myös, että työvuoroissa on riittävä määrä hoitajia.  
 
Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan riittävällä henkilöstömitoituksella aamu-, ilta- ja yövuo-
roissa. Osastonhoitaja seuraa sairauspoissaoloja aktiivisesti ja tieto siirtyy myös ylemmille esimiesta-
hoille. Osastonhoitaja käy kahdenkeskisen kehityskeskustelun jokaisen hoitajan kanssa kerran vuo-
dessa. Osastonhoitaja on tietoinen henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja niiden varmistamisesta. 
Tarvittaessa osastonhoitaja voi olla työterveyshuoltoon yhteydessä, henkilöstövoimavarojen heikenty-
essä. Henkilöstön voimavaroja tuetaan varhaisen tuen mallilla. (Varhaisen tuen malli -kaavake liite) ja 
henkilöstön jaksamiseen puututaan varhaisessa vaiheessa.  
 
 
 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 

Yksikön rekrytoinnin periaatteet on asettanut Kangasalan kaupunki. Uudet toimet ovat pääosin avoi-
messa haussa Kangasalan rekrytoinnin kautta. Uudelta työntekijältä tarkistetaan ammattipätevyys ja 
ammattinimikkeen käyttöoikeus sekä opiskelu- ja työtodistukset. Uudelle työntekijälle on haastattelu 
ennen työsuhteen alkamista, jonka suorittaa joko osastonhoitaja tai henkilöstökoordinaattori. Haastat-
telulla varmistetaan työnhakijan kelpoisuus. Vakituisiin työsuhteisiin otetaan vain ammatillisen koulu-
tuksen suorittanutta henkilökuntaa. 
 
Rekrytoinnissa otetaan huomioon työskentelevien soveltuvuus ja luotatettavuus työhön. Vakituisen 
työsuhteen alkaessa noudatetaan 4kk koeaikaa, jolla todetaan työntekijän työhön sopivuus. Uusien 
määräaikaisten työntekijöiden soveltuvuus todetaan seurannassa työn alkuvaiheessa.  
 
 
 
 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

 

Yksikössä huolehditaan sovitulla tavalla työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyö-
hön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan.  Osastonhoitaja ja muut työntekijät perehdyttävät uu-
den henkilön asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteutta-
miseen. Osastonhoitaja käy työntekijän tai opiskelijan kanssa yhdessä läpi perehdytyssuunnitelman. 
(Perehdytyssuunnitelma liite) Lisäksi yksikön omasta perehdytyskansiosta löytyy tietoa osaston toi-
mintatavoista.  
 
Työntekijöiden ja opiskelijoiden kanssa täytetään salassapitovelvollisuuskaavake, jolla turvataan asuk-
kaiden henkilökohtaiset asiat.  
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Yksikössä järjestetään täydennyskoulutuksia ja niihin voi työntekijä hakeutua itse aktiivisesti. Osaston-
hoitaja voi myös ohjata henkilöstön koulutuksiin. Saatavilla on myös verkkokoulutuksia, joita käytetään 
työssä hyväksi.  
 
 
 

Toimitilat  
 

Yksikössä on käytössä muutama kahden hengen huone, joissa vuoteessa hoidettavilla asukkailla on 
väliverhot. Asukkaat saavat kalustaa ja sisustaa huoneet oman maun mukaisesti sellaisin rajoituksin, 
että huoneessa mahtuu työskentelemään ja että laitosmainen siivous voi onnistua. Huoneisiin kuuluu 
vakiovarusteina asukkaalle sänky ja yöpöytä. Jokaisessa huoneessa on oma inva-varustettu wc. Huo-
neissa on kiinteät vaatekaapit ja osassa huoneita on myös wc:ssä kaapit. Ikkunoissa on sälekaihtimet 
sekä hyttysverkollinen tuuletusikkuna, joka avautuu rajoitetusti. Yhteiset tilat ovat vapaasti asukkaiden 
ja omaisten käytössä.  
 
 
Asukkaat maksavat huoneestaan vuokraa, joka määräytyy huoneen pinta-alan mukaan. Vuokraan si-
sältyy maksuosuus yleisistä tiloista. Vuokrasopimus tehdään Kangasalan kaupungin yleisen käytän-
nön mukaisesti ja vuokrasopimuksessa noudatetaan huoneenvuokralakia (481/1995). Asukas voidaan 
vain lain edellyttämin edellytyksin sijoittaa toiseen huoneeseen. 
 
Siivous- ja pyykkihuolto on järjestetty ostopalveluna Pälkäneen kunnalta. Yksikön molemmilla osas-
toilla on oma siistijä. Pesula sijaitsee samassa talossa yksikön alakerrassa, jolloin pyykin kierto on ly-
hyt.   
 
Kiinteistöhuolto vastaa kiinteistöön liittyvistä toimista kuten pihatöistä, korjaustöistä ja lattialikakaivojen 
sekä viemärien puhdistuksesta. 
 

Teknologiset ratkaisut 

 
Koko kiinteistö on varustettu sprinkleri- ja palohälytyslaitteistolla. Tyynelän ovet ovat sähkölukitut klo 
19- 07. Sointulan ovet ovat aina lukittuina. Jos joku kulkee ulko-ovista, tulee aina hälytys hoitajien 
dect-puhelimiin. Hoitajilla on yöaikaan käytössä myös hälytyspainikkeet avun saamiseksi ja hälytys 
menee kiinteistön kaikkien hoitajien dect-puhelimiin. 
 
Asukkaiden henkilökohtaiset hälyttimet tarkistetaan aika-ajoin ja etenkin jos toiminnassa on ilmennyt 
vajavaisuuksia. Hälytykset tulevat aina hoitajien mukana oleviin dect-puhelimiin, joilla voi ottaa pu-
heyhteyden asukkaiden huoneisiin. Kaikista hälytyksistä jää tieto sähköiseen turvalaitteiden hallintajär-
jestelmään.   
 
 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 

 
Jokaiselle asukkaalle hankitaan tarvittavat apuvälineet yksilöllisesti, Kangasalan terveyskeskuksen 
kautta ja apuvälinepalvelusta. Laitteille ja apuvälineille tehdään huoltosopimukset.  
Asukkailla on käytössään erilaisia liikkumisen apuvälineitä, vuoteen apuvälineitä, nostolaitteita yms. 
Yksiköllä on käytössään verenpainemittari, verensokerimittari, crp-mittari, happisaturaatiomittari, kor-
valamppu, happilaite, henkilönostin ja pika inr-mittari .  
 
Deko-laitteen huollosta vastaa:  
Franke Medical Oy 
Puh: 0153411790 
 
Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 

Jokainen työssäkäyvä on allekirjoittanut tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitosopimuksen. 
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Esimies huolehtii käyttäjätunnusten poistamisesta työsuhteen päätyttyä. Perehdytys tapahtuu pereh-
dytyssuunnitelman mukaisesti. Salassapitovelvollisuuskaavake täytetään yhdessä työntekijän ja osas-
tonhoitajan kanssa. Myös opiskelijat ja harjoittelijat allekirjoittavat salassapitovelvollisuuskaavakkeen. 
 
 
 
 

Yksikön rekisteriseloste löytyy Kangasalan kaupungilta.  
 

 
Potilastietojen tietoturvasta vastaa Kangasalan terveyskeskuksen johtava ylilääkäri Tiina Viitaniemi 
p. 040 133 6725 ja sosiaalitoimen tietoturvasta vastaa toimistosihteeri; Marjatta Vaskelainen p. 040 
133 6742 

 
 
 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

Yksikössä on käytössä Kangasalan kaupungin kehittämissuunnitelma 2014 - 2020. Suunnitelma on lu-
ettavissa Kangasalan kaupungin nettisivuilla.  
 

Kukkiakodon kehittämissuunnitelmassa pääpaino on yhteistyön kehittämisessä osastojen välillä. Huo-
mioimme työssä myös Kangasalan kaupungin vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelman ja toimimme 
sen mukaan. Kehittämissuunnitelma motivoi henkilökuntaa osallistumaan aktiivisesti kunnan tai muun 
organisaation koulutuksiin ja vahvistamaan kuntouttavan työotteen kehittämistä. 
 
Kukkiakodossa on tehty peruskorjausremontti 2011- 2012, joten työolosuhteet ovat asianmukaiset.   

 
 
 
 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 

Paikka ja päiväys 

 Pälkäne 28.03.2018 

 

Allekirjoitus 
 
Kirsi Ilomäki osastonhoitaja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivitetty 28.03.2018 
 
 
Liiteluettelo päivitetty 6.11.2017. 


