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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palvelujen tuottaja

 Yksityinen palvelujen tuottaja  Kunta
Palvelujen tuottajan nimi
Ikääntyneiden palvelut, sosiaali- ja
terveyskeskus

Kunnan nimi
Kangasala

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan
Ikäihmisten asuminen,
tehostettupalveluasumisenyksikkö

Sijaintikunta
Pälkäne

Sijaintikunnan yhteystiedot
Keskustie 1
36600 Pälkäne
Palvelujen tuottajan virallinen nimi
Kangasalan kaupunki

Palvelujen tuottajan Y-tunnus
1923299-5

Toimintayksikön nimi
Kukkiakoto
Toimintayksikön postiosoite
Vohlisaarentie 1
Postinumero
36760

Postitoimipaikka
Luopioinen

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi
 Vanhustyön johtaja Elina Rissa

Puhelin
050-3956658

Postiosoite
Kuohunharjuntie 9
Postinumero
36200

Postitoimipaikka
Kangasala

Sähköposti
elina.rissa@kangasala.fi

Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)
Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta
(yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt)

Muutosluvan myöntämisen ajankohta

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta

Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä)

2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
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Toiminta-ajatus

Kukkiakoto on koti ikäihmisille, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista ympärivuorokautista hoivaa
ja huolenpitoa tehostetussa kodinomaisessa, turvallisessa ympäristössä. Asiakaspaikkoja on 27,
joista kuusi on tarkoitettu lyhytaikaishoidolle. Asiakkaat ovat pääasiassa monisairaita sekä
muistamattomia, eivätkä kykene enää asumaan omassa kodissaan omaisten tai kotihoidon
palveluiden turvin. Kukkiakoto on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka toimii osana
Kangasalan kaupungin järjestämiä ikääntyneiden palveluja. Yksikkö on sosiaali- ja
terveyslautakunnan hallinnoima.

Kukkiakodossa on tarjolla lyhytaikaishoitoa, jonka tarkoitus on tukea kotona asumista ja siellä
tapahtuvaa hoitoa. Tavoitteena on ikäihmisen itsenäisen selviytymisen edistäminen kuntouttavien
jaksojen avulla sekä omaisten ja omaishoitajien tukeminen. Lyhytaikaishoito voi olla tilapäistä tai
säännöllistä. Säännöllinen lyhytaikaishoito on tarkoitettu erittäin huonokuntoisille ikäihmisille.

Kukkiakodolla on yksi kriisipaikka kiireellistä sijoitusta vaativiin tilanteisiin.

Hoitohenkilökunnan kokonaisvahvuus on 20 työntekijää. 3 sairaanhoitajaa ja 18 lähihoitajaa sekä
osastonhoitaja.
Arvot ja toimintaperiaatteet

Tarjoamamme hoito on asiakaslähtöistä, omatoimisuutta tukevaa ja ylläpitävää sekä asiakkaan
omaa elämäntapaa kunnioittavaa. Toimintaa ohjaavat hyvän hoidon eettiset periaatteet.
Huomioimme asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet päivittäisessä työskentelyssä.
Työskentelemme kokonaisvaltaisesti asiakkaiden, omaisten ja eri ammattiryhmien kanssa.
Tavoitteena on, että asiakkaat saavat elää elämänsä viimeiset hetket rauhallisissa oloissa ja omassa
tutussa huoneessaan.

Kodinomaisuus/turvallisuus
-Asiakkaiden huoneet ja yleiset tilat pidetään kodinomaisina ja turvallisina
-Eri vuodenaikoina ja juhlapyhinä tilat somistetaan ajankohtaan kuuluvalla teemalla
-Avoin vuorovaikutus asiakkaiden ja omaisten kanssa tuo turvallisuutta ja luottamusta
-Asiakkaat voivat tuoda omaan huoneeseen tauluja, kuvia ja henkilökohtaisia tavaroitaan
-Omaiset ja vieraat voivat olla läheisensä luona tarpeen mukaan ajankohtaan katsomatta

Yksilöllisyys
-Jokainen asiakas on yksilö, jolla on oma tahto, tarpeet ja elämän arvot
-Tavoitteena on, että asiakkaiden omat toiveet otetaan huomioon hoitotyötä suunniteltaessa
-Jokaisella asiakkaalla on omahoitaja, joka osallistuu hoidon suunnitteluun ja toteutukseen
-Asiakkaat kohdataan samanarvoisina ihmisinä ja erilaisuutta arvostaen
-Asiakkaiden muistoja ja kokemuksia kunnioitetaan
-Hoitotyössä näkyy aito läsnäolo, kunnioitus ja arvostus

Kokonaisvaltaisuus
-Asiakkaiden, omaisten ja eri ammattiryhmien kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä, jotta
asiakkaat saavat hyvää ja laadukasta hoitoa
-Tavoitteena on avoin kanssakäyminen päivittäisessä kohtaamisessa
-Hoidon laadun varmistamiseksi hoidossa huomioidaan asiakkaiden päivittäiset psyykkiset,
fyysiset ja sosiaaliset tarpeet
-Hoidon suunnittelu tehdään yksilötasolla. On tärkeää, että omaiset voivat osallistua läheistensä
arkeen

Kuntouttava työote
-Päivittäisessä toiminnassa otetaan huomioon asiakkaan omat psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset
voimavarat
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-Asiakkaita tuetaan ja kannustetaan käyttämään omaa toimintakykyään ja voimavarojaan arjen
toiminnoissa
-Asiakkaiden jäljellä olevaa toimintakykyä pyritään pitämään yllä, jotta asiakkaat voisivat elää
mahdollisimman täysipainoista elämää
-Asiakkaita kannustetaan osallistumaan yhteiseen toimintaan ja virkistystapahtumiin
-Fysioterapeutti käy Kukkiakodolla kaksi kertaa viikossa. Hän osallistuu hoitohenkilökunnan
kanssa asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn arviointiin, apuvälineiden tarpeen arviointiin ja käytön
ohjaukseen sekä kuntoutuksen suunnitteluun. Suurin osa hoitajista ovat käyneet kunnonhoitaja-
koulutuksen ja osa hoitohenkilöstöstä on osallistunut kuntoutuksen osaamisalan koulutukseen.
Osa on suorittanut Kinestetiikan peruskurssin.

Päivittämissuunnitelma
Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet käydään läpi ja päivitetään tarvittaessa vuosittain
toiminnan suunnittelun sekä arvioinnin yhteydessä työpaikkakokouksissa tai kehittämispäivässä.

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT
Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät
Vanhustyön johtaja Elina Rissa

Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät
Osastonhoitaja Katja Tillanen
Kukkiakoto, Vohlisaarentie 1, 36760 Luopioinen
050 315 2788 katja.tillanen@kangasala.fi
Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet)
Koko Kukkiakodon henkilökunta on osallistunut omavalvonnan suunnitteluun.
Omavalvonnan suunnittelu ja toimeenpanoryhmä: Osastonhoitaja Katja Tillanen, Hanna Alanissi

Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa)
Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
Henkilökunta toteuttaa omavalvontaa päivittäisessä toiminnassaan. Omavalvonta on osa
henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdytystä. Henkilökunta osallistuu omavalvonnan
kehittämiseen säännöllisissä työpaikkakokouksissa sekä kehittämispäivissä.

4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE
Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään
palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä)
Asukkaiden/asiakkaiden ja omaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Saadut palautteet ja
kehittämisehdotukset kirjataan ja käsitellään työpaikkakokouksissa. Hoitajat kirjaavat
asukkaiden ja omaisten toiveita hoidon suhteen tulohaastattelun yhteydessä sekä
hoitosuunnitelmaa päivitettäessä.

Omaiset/läheiset ja henkilöstö voivat antaa palautetta ikäihmisen kaltoinkohtelu ja
epäkohtailmoituksella (henkilöstön sosiaalihuoltolain 1301/2014 §48 mukainen ilmoitus
asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisestä epäkohdan uhkasta asiakkaan palveluiden
toteuttamisessa).

Asiakastyytyväisyyskysely  suoritetaan säännöllisesti vuosittain. Kyselyn tulokset käsitellään



avi21u1 4/19

henkilöstön kanssa ja sovitaan kehittämistoimenpiteistä, joiden toteutumista seurataan.

Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa
Asiakaspalautteet käsitellään tarvittaessa työyksikön palavereissa. Tällöin sovitaan, mitä
toimenpiteitä palaute vaatii ja millä aikataululla ja kuka on vastuuhenkilö toimenpiteiden
toteutuksessa.

LIITE Palvelun laatuun liittyvä ilmoitus
LIITE Ilmoitus asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisestä epäkohdan uhkasta
Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä

Asiakaspalaute on olennainen osa asiakaskeskeisen yksikön toiminnan parantamista ja
asiakastyytyväisyyden kehittämistä. Tavoitteena on, että reaaliaikainen mahdollisuus palautteen
antamiseen ja saamiseen estäisi monien ongelmatilanteiden syntymisen sekä mahdollistaisi niiden
nopean selvittämisen.

Saadun asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyskyselyjen vastausten pohjalta nostetaan esille
Kukkiakodon vahvuudet ja kehittämiskohteet. Jatkuvan kehittämisen tavoitteena on, että
työntekijät ymmärtävät ja hyväksyvät prosessin mukaisen toiminnan. Nämä kohteet liittyvät usein
huonosti määriteltyihin toimintatapoihin, puutteelliseen ohjeistukseen tai asiakkaiden
tyytymättömyyteen palvelun sujuvuudessa. Lähtökohtana prosessin parantamiseen voi olla tarve
muuttaa toimintatapoja, ymmärtää/hyödyntää asiakastarpeita paremmin tai ajallinen/ laadullinen
muutos verrattuna lähtötilanteeseen.
Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi
Palautekaavake Palvelun laatuun liittyvä ilmoitus ja Ikäihmisen kaltoinkohtelu ja
epäkohtailmoitus-kaavake ovat käytössä. Lomakkeet löytyvät ilmoitustaululta ja ne voi palauttaa
Kukkiakodon eteisaulassa olevaan laatikkoon tai lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET
Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan
suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan
kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta,
käsittelystä ja tiedottamisesta
Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti
Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti yhdessä henkilöstön kanssa. Haittatapahtumat, läheltä
piti -tilanteet ja lääkepoikkeamat kirjataan HaiPro- järjestelmään.

Vaarojen ja riskien kartoitusta, arviointia ja johtopäätelmiä on käsitelty 2019 päivitetyssä palo- ja
pelastussuunnitelmassa. Laaja riskikartoitus on tehty 07/2020. Koronaan liittyvä riskiesarviointi
tehty 05/2020 ja päivitetty 09/2020. Lääkehoidon omavalvonta toteutettu 04/2020.

LIITE Laaja riskikartoitus 2020
Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään
Riskikartoituksessa esille tulleet asiat kootaan yhteen ja käsitellään yhdessä henkilöstön,
työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation kanssa. Korjaavien toimenpiteiden käynnistymistä ja
toteutumista seurataan esimiesten sekä työsuojeluorganisaation toimesta.

HaiPro ilmoitusten käsittely vanhuspalveluissa on  systemaattista: yleissääntönä on, että jos on
epävarma ilmoittamisesta, on varminta tehdä ilmoitus.
- Haittatapahtuman havaitsija täyttää ilmoituksen (virhe, riskin tai läheltäpiti-tilannne) tilanteesta
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samana päivänä (tarvittaessa apuna sairaanhoitaja/esimies)
- Esimies käsittelee ilmoituksen mahdollisimman pian vähintään 3 päivän kuluessa ja tekee
tarvittavat tarkistuskysymykset /täsmennykset. Esimiehen poissa ollessa  ilmoitukset ohjautuvat
hänen sijaiselleen.
- Esimies organisoi tarvittavat toimenpiteet
- Esimies tiedottaa kaikista vakavista vaaratapahtumista vanhuspalveluiden ja/tai sosiaali-
terveyspalveluiden johtoa

HaiPro- järjestelmään kirjatut asiat käsitellään henkilöstön kanssa osastokokouksissa
mahdollisimman pian. Niiden perusteella kehitetään yksikön toimintaa turvallisemmaksi.
Käsittelystä ja mahdollisista toimenpiteistä ovat vastuussa esimiehet.
Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan
Kun läheltä piti -tilanne tai epäkohta on havaittu, sen korjaamiseen ja ennaltaehkäiseviin
toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Tilanteen tai epäkohdan syy selvitetään, jotta tapahtuman
toistuminen voidaan estää. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkitystä korostetaan. Mikäli
korjaavat toimenpiteet vaativat lisäresursseja tai ylemmän johdon päätöksiä, viedään asia
organisaatiossa eteenpäin.
Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille
Riskit, haittatapaukset ja läheltä piti -tilanteet käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa, sovitut
korjaavat toimenpiteet kirjataan ja niistä tiedotetaan henkilöstölle sekä yhteistyötahoille.

Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja
terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326

6. HENKILÖSTÖ
Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoito-
ja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset)
Yksikön henkilöstömäärä on suunniteltu niin, että vanhuspalvelulaki 0,5-0,7 hoitotyöntekijää
asiakasta kohden/vrk toteutuu. Vakituisessa työsuhteessa olevilla työntekijöillä on lakien
määrittämä ammatillinen kelpoisuus. Yksikössä työskentelee kolme sairaanhoitajaa, 18 lähi-ja
perushoitajaa, osastonhoitaja, sekä 2x/vko fysioterapeutti klo 12-15 sekä 1x/vko lääkäri.
Lääkäripalvelut saadaan terveyskeskuksesta.

LIITE Henkilöstöluettelo
Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa
rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.)
Osastonhoitaja huolehtii uusien työntekijöiden hakemusten vastaanottamisesta, haastattelusta ja
kelpoisuuden varmistamisesta sekä valintaehdotuksista yhdessä yksikön sairaanhoitajan kanssa.
Osastonhoitaja organisoi osastojen työvoiman käyttöä.  Sijaisille ja keikkalaisille on perustettu
oma What app-ryhmä, jolla haetaan keikkalaisia pääsääntöisesti äkillisiin poissaoloihin.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.)
Uudelle työntekijälle nimetään perehdyttäjä, joka työskentelee samoissa työvuoroissa muutaman
päivän ajan perehdytettävän kanssa. Yksikössä on perehdyttämissuunnitelma (Perehdytyslomake-
ja kansio sekä Omavalvontasuunnitelma), joka sisältää muun muassa yksikön toiminta-ajatuksen
ja -periaatteet, tietoa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä  työterveyshuollon ohjeita.
Perehdyttämistä seurataan perehdyttämisen muistilistalla.

Myös osastoille nimetyt opiskelijat saavat perehdytyksen samalla periaatteella heille osoitetuilta
ohjaajilta. Tutkintotilaisuuden vastaanottaja nimetään niille opiskelijoille, jotka suorittavat
näytön.
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Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta
(esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen
kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma)
Täydennyskoulutusta järjestetään vuosittain sekä sisäisinä että ulkoisina koulutuksina. Esimiehet
tuovat esille koulutuksiin osallistumismahdollisuuden. Ensiapukoulutusta päivitetään viiden
vuoden välein. Palo- ja pelastuskoulutusta järjestetään joka kolmas vuosi (Pirkanmaan
pelastuslaitoksen ohje). Kukkiakodon koulutussuunnitelman tavoitteita vuodelle 2020 ovat
esimiestyön kehittäminen,  henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus osaamisen
varmistamiseksi sekä asiakas- ja työturvallisuuskulttuurin päivittäminen.

Työntekijän tavoitteita ja kehittämistarpeita seurataan kehityskeskustelujen avulla, joita
osastonhoitaja järjestää kerran vuodessa. Kehityskeskusteluissa käytetään apuna työntekijän
etukäteen täyttämää Populus- kaavaketta. Sairauspoissaoloja seurataan yhteistyössä
työterveyshuollon kanssa ja käytössä on aktiivisen tuen malli.
Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma
Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisillä työhyvinvointikyselyillä sekä
kehityskeskusteluiden että kehittämisiltapäivien avulla.

7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET

Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön
periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten
huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms.

Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.)
Kukkiakodolla on yksi osasto, jonka päädyt ovat Sointula ja Tyynelä. Sointulassa on 12
asiakaspaikkaa, joista 1 intervallipaikka ja Tyynelässä asiakaspaikkoja on 15, joista 5
intervallipaikkaa.

Asukkaan sijoitukseen vaikuttaa muun muassa hänen liikkumiskykynsä ja muistinsa. Tyynelään
sijoitetaan pääsääntöisesti enemmän hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevat asiakkaita. Sointulaan
sijoitetaan lähinnä asiakkaita, joilla on muistiongelmaa.
Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat,
hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.)
Kukkiakodolla on päiväsali, joka toimii asiakkaiden ruokailutilana. Tilassa pidetään lisäksi
hartaustilaisuudet sekä muu virkistystoiminta (laulajat, soittajat, teatteri, erilaiset kuorot).
Tarvittaessa salia voidaan käyttää  juhlatilana. Päiväsalissa on tv sekä seurustelu- ja
lehtienlukumahdollisuus. Kummassakin osaston päädyssä on oma suihku/kylpyhuoneensa, jossa
on käytössä suihkutuoleja sekä suihkulaveri. Lisäksi kummassakin päädyssä on omat
saunatilansa.

Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta
Hartauksista sovitaan seurakunnan kanssa erikseen. Esiintyjiä käy satunnaisesti erikseen
sovittuina aikoina. Näihin tilaisuuksiin on kaikilla mahdollisuus osallistua, myös vuodeasiakkailla.
Päiväsaleihin/ ruokasaleihin mahtuu useita pyörätuoleja ja geriatrisia tuoleja sekä potilassänkyjä,
mikä lisää asiakkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhdessäoloa.

Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä
Kukkiakodon siivouksesta vastaavat laitoshuoltajat. Siivouspalvelut ostetaan Pälkäneen kunnalta.
Hoitohenkilöstö huolehtii asukashuoneiden yleissiisteydestä ja roskien viennistä ulos jäteastiaan.
Hoitohenkilöstö huolehtii pyykit pyykkipusseihin. Pesulapalvelu ostetaan Comforta Oy:ltä.
Hoitajien työvaatteet toimittaa ja huoltaa Lindström Oy.
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Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta
kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.)
Sisäilman laadunvarmistusmenettelyissä noudatetaan Kangasalan kaupungin toimintaohjetta:

Kun työntekijä havaitsee sisäilman laatuun heikentävästi vaikuttavan tekijän, hänen tulee ottaa
yhteyttä esimieheen. Esimies ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltoon, ellei kyseessä ole asia, joka voidaan
hoitaa työpaikan omin toimin (esim. allergisoiva huonekasvi, hajusteet, huonetilassa säilytettävä
pölyä keräävä materiaali kuten paperi tai tarvikkeet, matot tms.). Voimakkaiden hajusteiden
(voimakas hajuvesi, voimakkaan tuoksuinen hiuslakka tms.) käyttö on työpaikalla kiellettyä,
koska hajusteherkät asiakkaat tai työkaverit voivat saada oireita. Sisäilman laatua voivat myös
heikentää esimerkiksi lämpötila ja vetoisuus, kosteus/homevauriot sekä ilmanvaihdon ongelmat.

Kiinteistöön liittyvissä ongelmatilanteissa otetaan yhteys Pälkäneen kunnan kiinteistöhuoltoon. He
tutkivat asian ja ryhtyvät tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin haitan poistamiseksi. Kiinteistöhuolto
tiedottaa tarvittaessa havaitsemistaan asioista terveystarkastajalle sekä työsuojeluvaltuutetulle.
Jos asia vaatii laajempaa tarkastelua, viedään se Kangasalan kaupungin sisäilmatyöryhmän
käsiteltäväksi.

LIITE Työpaikan toimintaohje sisäilmaan liittyvissä tapauksissa
Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
Kukkiakodolla on jokaisessa asiakashuoneessa säädettävät sähköllä toimivat sairaalasängyt.
Jokaiselle asiakkaalle hankitaan tarvittavat apuvälineet yksilöllisesti Kangasalan
terveyskeskuksen kautta apuvälinepalvelusta. Laitteille ja apuvälineille tehdään huoltosopimukset.
Asiakkailla on käytössään erilaisia liikkumisen apuvälineitä, vuoteen apuvälineitä sekä
nostolaitteita. Yksiköllä on käytössään verenpainemittari, verensokerimittari, crp-mittari,
happisaturaatiomittari, korvalamppu, happilaite, henkilönostin ja pika inr-mittari.

Deko-laitteen huollosta vastaa:
Franke Medical Oy
Puh: 0153411790

Vastuuhenkilön yhteystiedot
Laitteiden hankinnasta vastaa vanhustyön johtaja Elina Rissa
Pienapuvälineiden huoltojen ja korjausten tilaamisesta vastaavat kaikki Kukkiakodon työntekijät.

Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n mukaisia
hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms.
Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 24–26
§:ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja
tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.
Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta
vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta.

Linkki Valviran määräyksiin: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma
Toimitilojen, laitteiden ja tarvikkeiden sopivuutta ja riittävyyttä arvioidaan toiminnan
suunnittelun ja arvioinnin yhteydessä. Tarvittaessa laaditaan suunnitelma ja aikataulu asioiden
kehittämistä tai laitehankintoja varten.

8. ASIAKASTURVALLISUUS
Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä
turvallisuuteen liittyviä riskejä
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Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot
Turvallisuuspäällikkö:  Katja Tillanen 050 315 2788 katja.tillanen@kangasala.fi, varahenkilö sh
Hanna Alanissi
Apulaisturvallisuuspäälliköt: Carita Helin ja Syväpää Henriikka

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten
palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava)
Asiakasturvallisuutta varmistetaan riittävällä ammattitaitoisella henkilökunnalla ja sovituilla
toimivilla sijaiskäytännöillä. Turvallinen lääkehoito on tärkeä osa asiakasturvallisuutta.
Kukkiakodolla on lääkehoidon suunnitelma, joka päivitetään kerran vuodessa tai käytänteiden
muuttuessa oleellisesti. Lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä ja perehdytyksestä vastaavat
sairaanhoitajat yhdessä osastonhoitajan kanssa. Sairaanhoitajat vastaavat lääkekaappien
sisällöstä. Lisäksi heidän tehtäviinsä kuuluu varmistaa toimintatapojen muuttumisen yhteydessä,
että jokainen hoitaja tietää uudet käytännöt.

Lääketurvallisuutta lisää lääkkeiden kaksoistarkistus. Kukkiakodolla on käytössä lääkkeiden jaon
tarkistuslista. Henkilöstön lääkehoidon osaamista pidetään yllä viiden vuoden välein
järjestettävillä LOP-koulutuksilla ja tenteillä. Lääkäri myöntää luvat hoitajille lääkehoidon
toteuttamiseen, kun  LOP-tentti on hyväksytty ja tarvittavat lääkehoidon toteuttamisen näytöt on
tehty hyväksytysti.

Vaaratapahtumista ja lääkepoikkeamista tehdään HaiPro-ilmoitus. HaiPro-ilmoitusten
käsittelystä vastaa osastonhoitaja. Osastonhoitaja vastaa siitä, että vaara- ja haittatapahtumiin
reagoidaan riittävän nopeasti ja tarvittavilla toimenpiteillä. Hän ilmoittaa välittömästi
palveluesimiehelle, jos kyse on vakavasta haitasta tai vaarasta asiakkaalle.
Raportit HaiPro - tapahtumista käsitellään säännöllisesti läpi yhdessä henkilökunnan kanssa
osastokokouksissa ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet suunnitellaan, sovitaan ja toteutetaan
yhdessä.

Käytössä olevista laitteista pidetään laiterekisteriä, jonka avulla laite on jäljitettävissä, jos sen
käytössä tai toiminnassa ilmenee ongelmia. Rekisteristä on vastuussa osastonhoitaja.
Kukkiakodon 2019 päivitetyssä Palo-ja pelastussuunnitelmassa on käsitelty keskeisiä
asiakasturvallisuuteen liittyviä asioita.

LIITE Lääkehoidon suunnitelma, Laiterekisteri
Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta
Kukkiakodolla on käytössä hoitajakutsujärjestelmä ja jatkuva ovivalvonta. Sähkökatkon sattuessa
osastoivat palo-ovet sulkeutuvat automaattisesti. Hätäpoistumistien opastekilvet sekä sähköstä
riippumattomat valot jäävät palamaan myös sähkökatkon aikana. Kiinteistön huoltomies on
vastuussa laitteiden toimivuudesta ja tekee säännöllisesti laitetestauksia. Hoitohenkilöstö
varmistaa hoitajakutsujärjestelmän toimivuuden. Hälytysjärjestelmää ylläpitää Tunstall puh:
0100 840 80

Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytys-
laitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden
varmistus, jne.)
Jokainen työntekijä on velvollinen tarkkailemaan turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien
toimivuutta ja velvollinen tekemään mahdollisista vioista, puutteista ja epäkohdista ilmoituksen
esimiehelleen. Vastuu turvalaitteiden kunnosta ja huollosta on vanhustyön johtajalla sekä
turvallisuuspäälliköllä.
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Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma
Henkilökunnalle järjestetään kolmen vuoden välein ensiapukoulutusta ja vuosittain erilaisia
palo-ja pelastuskoulutuksia. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus osallistua erilaisiin
turvallisuuskoulutuksiin, esim. aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen.

9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja
palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta
päätöksentekoon
SAP-työryhmä arvioi asiakkaan hoidon tarpeen ja tekee päätöksen tehostetunpalveluasumisen
tarpeesta.  Asiakas saa tästä kirjallisen sosiaalityöntekijän tekemän viranhaltijapäätöksen.
Tullessaan yksikköön asiakkaalle nimetään omahoitaja ja laaditaan hoitosuunnitelma kuukauden
kuluessa yhdessä asiakkaan/ ja omaisen sekä moniammatillisen työryhmän kanssa. Suunnitelma
päivitetään asiakkaan tilanteen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Lisäksi käytössä on
vähintään puolivuosittain tehtävät toimintakykymittari RAI ja ravitsemustilan arviointimittari
MNA.
Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen
Kun asukas on saanut tehostetunpalveluasumisen päätöksen, on hänellä ja/tai hänen omaisillaan
mahdollisuus tulla tutustumaan yksikön tiloihin ja huoneeseensa ennen muuttoa.
Tutustumiskäynnistä sovitaan osastonhoitajan kanssa.

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja
sopimusmuutoksista.
Asiakas saa kirjallisen päätöksen tehostetusta palveluasumisesta. Asiakasmaksut määräytyvät
asukkaan tulojen mukaan. Asiakkaan tullessa Kukkiakotoon hänelle tehdään maksupäätös, hoito-
ja palvelusopimus sekä vuokra-sopimus.

Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen
vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7§ ja10§, asiakaslaki 8-10 §)
Asukkaan itsemäärämisoikeutta pyritään noudattamaan kaikissa toiminnoissa niin pitkään kuin
mahdollista. Asukkaan omat toiveet ja ajatukset huomioidaan hänen kokonaisvaltaisessa
hoidossaan.

Kun hoitaja joutuu päättämään hoitotoimista asukkaan puolesta, tehdään se asukasta
kunnioittaen. Perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä käytetään vain äärimmäisissä tapauksissa,
asukkaan oman turvallisuuden sitä vaatiessa. Omahoitaja keskustelee rajoitteiden käytöstä aina
asukkaan tai omaisen kanssa ja päätöksen tekee hoitava lääkäri. Rajoitteiden käyttö kirjataan
huolellisesti asukkaan potilastietoihin ja päätös on määräaikainen.
Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista
tavaroista
Suositus on, ettei Kukkiakodolla säilytetä käteistä rahaa lainkaan. Tämän vuoksi on sovittu, että
asukkaiden käteinen raha ja muut arvoesineet säilytetään lukollisessa kaapissa osastonhoitajan
kansliassa. Jos asukas kuitenkin haluaa säilyttää rahapussinsa asukashuoneessa, käteisen rahan
määrän tulee olla mahdollisimman vähäinen (max 20 euroa). Vastuu arvoesineiden/rahojen
säilymisestä on tässä tapauksessa asukkaan tai asukkaan omaisen. Jokaisen asukkaan rahan
käytöstä pidetään henkilökohtaista kirjanpitoa.
Valvontaa ja rahojen tarkistuslaskenta suoritetaan säännöllisesti.
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Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään
Asukkaan rajoittamista voi olla esimerkiksi liikkumista rajoittavien sidontavöiden ja turvaliivien
käyttö, hygieniahaalarin käyttö, placebo-lääkkeen käyttö tai lääkkeen piilottaminen ruokaan tai
tupakanpolton rajoittaminen. Rajoitteiden käyttöä tulee valvoa ja seurata aktiivisesti ja käytön
tarvetta arvioida säännöllisen välein. Tarve rajoitteiden käytön jatkamiselle arvioidaan usein ja
sen tulee olla yksilöllistä. Rajoitteiden käyttö ja perusteet kirjataan potilasasiakirjoihin. Tärkeää
on, että rajoitteita käytetään harkiten ja vain niin kauan, kuin on välttämätöntä. Rajoitteiden
käytöstä on oltava asukkaalle enemmän hyötyä kuin haittaa.
Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitus-
toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat)
Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet
Rajoitteita käytetään asukkailla ainoastaan heidän oman turvallisuutensa takaamiseksi ja
todelliseen tarpeeseen perustuen. Henkilökunnan on huolehdittava, että rajoitteita käytetään
ohjeita noudattaen ja asukasta valvotaan riittävästi. Rajoitteiden vaikutuksia seurataan
havainnoimalla, kirjaamalla ja tiedottamalla yksikön yhteisissä palavereissa. Tarvittavat
rajoitustoimenpiteet arvioidaan aina asiakaskohtaisesti, niin että ne ovat oikeassa suhteessa
tavoiteltuun päämäärään tai uhkaavaan vaaratilanteeseen nähden.
Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti
Asiakkaan/asukkaan epäasiallista ja loukkaavaa kohtelua ennaltaehkäistään avoimella ja
keskustelevalla ilmapiirillä. Mikäli tällaista käytöstä havaitaan, on jokaisella työyhteisön jäsenellä
velvollisuus kertoa asiasta esimiehelle. Yksikön esimies puuttuu välitömästi asiaan ja hän ryhtyy
ilmoituksen vaatimiin jatkotoimenpiteisiin.  Kirjallinen ilmoitus tehdään HaiPro- jäjestelmään,
josta se siirtyy osastonhoitajan käsiteltäväksi.

Omaiset/läheiset ja henkilöstö voivat antaa palautetta ikäihmisen kaltoinkohtelu ja
epäkohtailmoituksella (henkilöstön sosiaalihuoltolain 1301/2014 §48 mukainen ilmoitus
asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisestä epäkohdan uhkasta asiakkaan palveluiden
toteuttamisessa).

LIITE Ilmoitus asiakkaaseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisestä epäkohdan uhkasta

Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta
(asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.)
Asukkaan siirtyessä toiseen hoitoyksikköön turvataan tiedonkulku ja hoidon jatkuvuus.
Asukkaan siirtyessä äkillisesti, tilapäisesti toiseen hoitopaikkaan esim. terveyskeskukseen tai
sairaalaan, asiakkailla tulee olla päivitetty lääkelista, ajantasainen hoito-ja palvelusuunnitelma,
joka päivitetään aina kun vointi ja hoidon tarve oleellisesti muuttuu. Lähettämisestä huolehtiva
hoitaja varmistaa, että kaikki asiakkaan hoidon jatkumisen kannalta tärkeät tiedot on kirjattu
Mediatri - potilastietojärjestelmään ja että ne välittyvät uuteen hoitopaikkaan. Siirrosta
ilmoitetaan asiakkaan luvalla omaisille.
Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai
johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle
viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010).
Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan
Vanhustyön johtaja
Elina Rissa
Virastotalo, Kuohunharjuntie 9
36200 Kangasala

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot
Sosiaaliasiamies
Puutarhakatu 6H
PL 487, 33101 TRE
040 800 4187 tai 040 800 4186
sosiaaliasiamies@tampere.fi
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Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä
Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 10§ todetaan, että terveyden- ja
sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä
muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.
Muistutukseen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä.

Asiakkaan/omaisen tulisi ensisijaisesti selvittää tilannetta hänen asiaansa hoitaneiden henkilöiden
tai tarvittaessa heidän esimiestensä kanssa heti, kun ongelmia ilmenee. Jos ongelmat eivät ratkea
keskustelemalla, sosiaalityöntekijä tai potilasasiamies auttavat asiakasta ongelmien selvittelyssä ja
tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.
Kirjalliseen muistutukseen tehdään aina kirjallinen vastine, josta käy ilmi mahdolliset
muistutuksen johdosta tehdyt toimenpiteet.
Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen
seurannassa
Palvelujen tarvetta arvioi Kangasalan ja Pälkäneen moniammatillinen sosiaali- ja
terveyskeskuksen SAP - työryhmä (SAS= selvitä-arvioi-palveluohjaa). SAP-työryhmässä on
edustajia terveyskeskuksesta ja vanhuspalveluista. Ryhmän arvio on peruste viranhaltijoille, jotka
tekevät päätökset palveluista.

Palveluohjaus on koordinointityötä, jolla edistetään yhteistoimintaa eri organisaatioiden ja
hallintoalojen välillä. Palveluohjaaja selvittää ja sovittaa yhteen eri organisaatioiden palveluja
sekä jakaa ja tiedottaa niistä organisaatiossa.
Yksilökohtaisessa palveluohjauksessa keskeistä on asiakkaan ja työntekijän luottamussuhde,
asiakaslähtöinen työskentelytapa ja vastuunottaminen asiakkaan palvelukokonaisuudesta.
Palveluohjaaja huolehtii yhdessä asiakkaan kanssa tarvittavien palveluiden suunnittelusta,
hankinnasta ja yhteensovittamisesta. Hän myös valvoo, että asiakkaan asiat etenevät
suunnitellusti.

Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta
Lainsäädännön mukaan yksikön toiminnalle on asetettu laatuvaatimukset, joita tulee noudattaa.
Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta 2014 - toimintayksikkökysely (THL & Valvira) on
tehty 29.9.2014.  Selvityksen kohteina ovat mm. henkilökunnan määrä suhteessa hoidettavien
määrään, toteutuneen työajan seuranta, ammatillinen pätevyys sekä yksilölliset hoito- ja
palvelusuunnitelmat. Laadunvarmistuksen tavoitteena on lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja
vähentää palvelujen sisällön vaihtelua asiakassuhteissa. Kysely suoritetaan vuosittain.

Asiakasta/asukasta informoidaan hoitosuhteen alussa potilas- ja sosiaalimiehen sekä tarvittaessa
kunnan palveluohjaajan toiminnasta. Heille annetaan Kukkiakodon esite, josta löytyvät
perustiedot yksiköstä ja toimintaperiaatteista. Palveluesimiehen ja osastonhoitajan
puhelinnumerot yhteydenottoja/palautteita varten löytyvät esitteestä.

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma
Vanhuspalvelulaki, laki itsemääräämisoikeudesta ja omahoitajuus ohjaavat toimintaa.

Asiakkaalla/asukkaalla on oikeus tarkistaa potilastietojärjestelmään kirjatut tiedot itsestään.

10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN
Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta:
http://www.valvira.fi/
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Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta
Kukkiakodolla on käytössä kuntouttava työote, jolla tuetaan asukkaan omia voimavaroja ja
pidetään yllä toimintakykyä, joltain osin toimintakykyä voidaan myös parantaa. Kaikessa
hoitotyössä otetaan huomioon yksilöllisyys ja asukkaan jaksaminen. Asukkaille annetaan
mahdollisuus yhdessä oloon, yhteisiin tilaisuuksiin osallistumiseen, mutta myös yksinoloon
asukkaan niin halutessa. Tavoitteenamme on antaa aikaa asukkaan kuuntelulle ja keskustelulle.
Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen
paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.)
Kukkiakodon ruokailuajat: aamupala klo 7.30, lounas klo 11.30, päiväkahvi klo 13.30, päivällinen
klo 16.30 ja iltapala klo 20.30. Lisäksi on mahdollisuus välipaloihin ja yöpalaan. Asukkaille
tehdään puolivuosittain ravitsemustilan arviointi MNA. Heidän painoaan seurataan kerran
kuukaudessa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta:
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/
Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot
Ateria- ja siivouspalvelut
Hallinto:
Ateria- ja siivouspalvelupäällikkö  040- 592 7209
Palveluesimies 050 315 2825
Kukkiakoto keittiö 050 315 2824
Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen
kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä
tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.)
Kukkiakodolla käy kaksi kertaa viikossa fysioterapeutti, joka osallistuu hoitohenkilöstön kanssa
hoidon suunnitteluun. Fysioterapeutin työn pääpaino on ollut intervallipotilaiden kuntoutuksessa.
Hoitajat tilaavat asukkaan toiveesta tai tarpeen mukaan parturin tai jalkahoitajan. Asukas
maksaa nämä palvelut itse.
Torstaisin Kukkiakodolla käy vapaaehtoiset Vierelläkulkijat, jotka järjestävät asukkaille muun
muassa lukupiirejä ja hartaushetkiä.
Hoitohenkilökunta toteuttaa työssään kuntouttavaa työotetta. Hoito on yksilöllistä, tarkoituksena
tukea asukkaan omaa osaamista ja elämänhallintaa. Lisäksi hoitajat ulkoiluttavat asukkaita
mahdollisuuksien mukaan.
Varsinaisia vierailuaikoja ei ole. Saattohoitovaiheessa omaiset voivat halutessaan yöpyä läheisensä
luona.
Hartaushetkien lisäksi voidaan pappi tai muu seurakunnan työntekijä pyytää asukkaan tai hänen
omaisensa toivomana paikalle.

THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille:
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta
Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen
Hoitohenkilöstö noudattaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hygieniaohjeita ja  työskentelee
aseptisesti. Kukkiakodolla on kaksi hygieniayhdyshenkilöä, jotka käyvät säännöllisesti
hygieniatyöryhmän palavereissa ja koulutuksissa.  Kosketuseristysasukkaat sijoitetaan yhden
hengen huoneisiin ja heidän hoitotoimensa suoritetaan viimeisenä. Eristyshuoneeseen mentäessä
hoitaja pukeutuu suojavaatteisiin (suojaessu, käsineet, hihansuojat ja suojamaski, tarvittaessa
suojalasit). Hoitotoimien jälkeen kosketuspinnat pyyhitään tarkoitukseen sopivalla liuoksella,
Oxivir 3%. Hoitaja riisuu suojavaatteet asianmukaisessa järjestyksessä ja kädet desinfioidaan
huolellisesti.
MRSA-näytteitä seulotaan puolivuosittain kaikilta asukkailta tai asukkaan oltua yön yli hoidossa
toisessa laitoksessa.

Infektioiden leviämistä pyritään estämään opastamalla vieraita käyttämään käsien
desifiointiaineita asianmukaisesti, esimerkiksi käytäviltä ja ulko-ovilta löytyy
käsidesiannostelijoita. Epidemiatilanteissa vierailijoita tiedotetaan asiasta ulko-oviin laitettavilla
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ilmoituksilla.

Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä
 KUKKIAKODON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2020

1 TIEDONKULKU:

Tavoitteet:

•Toimiva vuorovaikutus
•Aktiivinen osallistuminen
•Kirjaamisen ja raportoinnin kehittäminen
•Palautteen antaminen

Toimenpiteet:

A) Nykytilan kartoitus:
-jos tieto ei tavoita, ota asia puheeksi
-omien vahvuuksien ja heikkouksien kartoitus
 → koulutus/perehdytys, kehityskeskustelut, palaverit

B) Kehittämiskohteiden valinta:
-mikä on toimivin viestintäkanava → kehitetään yhtä asiaa kerrallaan (raportointi ja kirjaaminen)
-ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen → miten poimia oleellinen tietotulvasta

C) Toteutus:
-oman aktiivisuuden lisääminen
-noudata sovittuja pelisääntöjä
-kuuntele ja sisäistä olennaisin
-kysy ja varmista
-panosta kohtaamisiin: kuuntele, vaihda kuulumiset käytävällä, palaveri on paikka pohtia
-yhteisraportit vuorojen vaihtuessa

Seuranta ja toteutus:

•kehityskeskusteluiden painotus:osaamisen taso ja kehittämistarpeet, henk.kohtaiset tavoitteet
asetettu, keskustelut pidetään 11/20 mennessä kaikille hoitajille
•keskitytään asioiden kertaamiseen ja perehdytykseen
•asiakkaiden ja omaisten palaute: kohtaamiset ja asioiden hoito sujuu, omaisilla turvallinen olo
•Omaisten päivä järjestetään seuraavan kerran 13.10-20. ja asukaskokous 8.11.2020
•asukkaiden tulohaastattelut ja hoitoneuvottelut hoidetaan viivyttelemättä, haastattelun sisältöä
päivitetty asiakaslähtöisemmäksi,
•palaute annetaan avoimesti ja rakentavasti (esimiestä tarvittu ongelmatilanteiden selvittämiseen
aiempaa harvemmin)
•hoitotyön käytäntöjä kehitetään edelleen (esim. saattohoito, lääkehoito)

2 PELISÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN:

Tavoitteet:
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Arvostan työtäni ja osoitan luottamusta
•Me-hengen kirkastaminen ja myönteiseen ajatteluun keskittyminen
•Häiriötön toiminta ja sujuva yhteistyö
•Kannustus ja kiitos hyvin tehdystä työstä
- Uudet työntekijät ja keikkatyöläiset otetaan vastaan hyvin

Toimenpiteet:

•ammatillista toimintaa tukevat konkreettiset pelisäännöt, joiden noudattamista seurataan
yhteisesti sovitulla tavalla → pelisääntöjen päivitys
•perehdytys → jokainen osallistuu perehdyttämiseen
•säännölliset suunnitellut palaverikäytännöt
•sujuvat työkäytännöt ja -järjestelyt
-työkaverin ammattitaidon arvostaminen, kollegiaalisuus

Seuranta ja toteutus:

•pelisääntöjä kerrataan säännöllisesti työpaikkakokouksissa
•asiakaspalautetta on hyödynnetty kehittämistyössä
•säännöllinen suunnitelmallinen työnohjaus koetaan tärkeänä (työyhteisövalmennus) tarvittaessa
•aloitevihko on aktiivisessa käytössä
•ongelmatilanteet käsitellään toimintaohjeen mukaisesti

3 TURVALLISUUS:

Tavoitteet:

Toimivat prosessit, joilla riskejä ja vaaratilanteita ennakoidaan ja estetään
•Hoitomenetelmien ja hoitamisen turvallisuus (potilasturvallisuus)
•Työn kuormituksen hallinta
•Ammattitaidon ylläpito

Toimenpiteet:

•turvallisuusuhkia kartoitettu (SWOT-analyysin avulla, HaiProja hyödyntäen)
→ riskien arviointi tulossa seuraavan kerran syksyllä 2020
•ajankäytön suunnittelu ja hallinta
•turvallisuusperehdytys/-koulutus
•hälytysjärjestelmän toimivuus
•yksintyöskentelyn välttäminen ja menettelytapaohjeet uhkaavissa tilanteissa osastoille esille

Seuranta ja toteutus:

•HaiPro-raporttien pohjalta suunniteltu käytännön toimenpiteitä mm. lääkehoitoon liittyen
•kuntoutus- ja uhkatilanteiden hallinta- koulutukset
•pohdittu keinoja lisääntyneiden käytösoireiden hallintaan (työnkierto osastojen välillä toimii)
•henkilöstö osallistuu työvuorosuunnitteluun
•riskien arviointi tulossa 2020
•painotettu jokaisen vastuuta työhyvinvoinnin ylläpidossa, työn kehittämisessä ja jaksamisessa
•keskitytään olennaiseen → hoitotyön ydin: perustehtävän hallinta muutosten keskellä
•tietoturva-asioita kerrattu ja 09/2020 tehty henkilöstön kanssa tietoturvaan- ja suojaan liittyvää
omavalvontaa.
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KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2020

Tavoitteet:
1. Mielekäs vanhuus- osallisuus oman elämän valintoihin ja hyvien toimintatapojen löytäminen
2. Läheis- ja vapaaehtoistyön elvyttäminen-luovuus ja innostus yhdessä tekemiseen
3. Omaisille tiedottamisen kehittäminen- yhteistyösuhteen toimivuuden edistäminen

11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN
Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden
terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan
seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.)

Hoitohenkilöstö seuraa asukkaan terveydentilaa, vointia ja mahdollisia kipuja päivittäisessä
työssään. Asukkaiden kohdalla huomioidaan muun muassa ihonhoito ja riittävä asentohoito,
erityisesti vuodeasukkaiden kohdalla. Asukkaita aktivoidaan liikkumaan mahdollisuuksien
mukaan. Asukkaiden terveyden edistämisessä kiinnitetään huomiota erityisesti ravitsemukseen,
liikkumiseen ja riittävään lepoon. Lisäksi tarpeen mukaan seurataan muun muassa painoa,
verenpainetta, verensokeria ja otetaan tarvittaessa  pika-CRP tai pika-INR. Syksyisin annetaan
halukkailla kausi-influenssarokotukset THL:n ohjeiden mukaisesti. Puolivuosittain tehdään
jokaiselle asukkaalle MNA eli ravitsemustilan seuranta ja tarvittaessa tehdään muistitesti MMSE.
RAI-arvointi eli asukkaan toimintakyvyn kartoitus tehdään hoitohenkiökunnan toimesta
puolivuosittain tai voinnin oleellisesti muuttuessa.

Fysioterapeutti käy Kukkiakodolla kaksi kertaa viikossa. Hän kartoittaa asukkaan fyysistä
toimintakykyä ja laatii yksilölliset liikeharjoitteet. Lisäksi hän kartoittaa apuvälineiden tai
nousutukien tarvetta. Hoitohenkilöstö toteuttaa päivittäisessä hoitotyössä fysioterapeutin laatimia
ohjeita.

Intervallipotilaiden hoitojaksoja kehitetään merkityksellisemmäksi tulevassa moniammattillisista
jäsenistä koostuvassa projektissa.

Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta
kiireettömissä tilanteissa
Henkilökunta seuraa asukkaiden päivittäistä vointia ja muutoksia terveydentilassa. Kukkiakodolla
on lääkärivihko. Niihin hoitohenkilökunta kirjaa lääkärin huomiota vaativat asiat koskien
asukkaan vointia tai lääkitystä. Lääkäri käy Kukkiakodolla tiistaisin, tarvittaessa hänet tavoittaa
puhelimitse kiireellisissä tapauksissa. Arkisin virka-aikana konsultoidaan omalääkäriä, iltaisin ja
muina aikoina Kangasalan terveyskeskuksen tai Valkeakosken aluesairaalan päivystävää lääkäriä.
Jatkohoito määräytyy lääkärin ohjeiden mukaisesti.
Kiireettömät siirtokuljetukset tilataan e-potku järjestelmän kautta.

Uusille asukkaille lääkäri tekee tulotarkastuksen ja hän osallistuu asukkaiden hoitoneuvotteluihin
tarvittaessa. Toivomme omaisten/läheisten osallistumista asukkaan tulotarkastuksen yhteydessä.
Lääkärin määräyksestä otetaan myös verikokeita.
Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi
Akuuttitilanteessa asukas lähetetään joko terveyskeskukseen tai erikoissairaanhoitoon yleensä
lääkärin konsultoinnin perusteella. Kiirellisissä tapauksissa kuljetus tilataan hätäkeskuksen 112
kautta. Asukkaan hoitolinja huomioidaan jatkohoitoa mietittäessä. Hoitotiedote ja lääkityslista on
asukkaan mukana jatkohoitoon siirrettäessä. Lähettävä hoitaja huolehtii kirjaukset asukkaan
tietoihin ja ilmoittaa jatkohoitoon lähettämisestä omaisille.



avi21u1 16/19

Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen
hoito, jne.)
Erikoissairaanhoitoon siirtyminen tapahtuu lääkärin lähetteellä. Omalääkäri konsultoi
tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita.

Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta
(Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.)
STM:n opas löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
Lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta vastaa osastonhoitaja, päivittämisestä sairaanhoitajat.
Jokainen on velvollinen perehtymään lääkehoitosuunnitelmaan. Lääkehoitoon liittyvät näytöt ja
tentit tulee olla suoritettuna ennen yksikkökohtaisen lääkeluvan saamista. Lääkäri vahvistaa
allekirjoituksellaan yksikkökohtaisen lääkkeenantoluvan.

Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot
Terveyskeskuslääkäri p. 050 415 2267
Osastonhoitaja Katja Tillanen p. 050 315 2788
Sairaanhoitajat p. 050 315 2789 ja 0540 587 4551
Potilasasiamiehen yhteystiedot
Tampereen yliopistollinen sairaala
Potilasasiamies
PL 2000, 33521 Tampere
Puhelin: Marja Nieminen: 03 311 65119
Sähköposti: marja-liisa.nieminen@pshp.fi
Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma
Lääkäri, omahoitaja sekä fysioterapeutti ovat mukana tekemässä toimintakykyä tukevan
hoitosuunnitelman yhdessä asukkaan kanssa. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan yhteisten
hoitolinjojen ja voimavaralähtöisen hoitotyön suunnitelman teossa voi olla mukana asiakkaan
omaisia tai läheisiä. Hoitajan tehtävä on ohjata asukasta näkemään erilaisia mahdollisuuksia ja
vaihtoehtoja, joilla toimintakykyä voidaan ylläpitää tai parantaa. Suunnitelman lähtökohtana on
arvioida asukkaan toimintakykyä kokonaisvaltaisesti, jolloin varmistetaan hoidon, hoivan ja tuen
laatu.

12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY
(Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet)
Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta
Palvelua tuotetaan kaupungin toimeksiantona ja henkilötietolain
mukaisena reksiterinpitäjänä toimii Kangasalan kaupunki.
LIITE Henkilötietojen käsittelyn yleisohje

Kukkiakodolla on käytössä Mediatri -potilastietojärjestelmä toiminnan ohjauksen työvälineenä
sekä asiakkaiden/asukkaiden tietojen jokapäiväisessä käsittelyssä. Hoitotyön osalta järjestelmään
on kirjattu hoidon tarve, tavoitteet, hoitotyön suunnitelma ja hoitotyön toiminnot.  Rakenteisen
kirjaamisen periaatetta noudatetaan.
Jokainen Mediatri- käyttäjä saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ennen
tunnusten luovuttamista käyttäjä allekirjoittaa potilastietojärjestelmän käyttäjäsitoumuksen,
jonka esimies arkistoi. Samalla hän saa käyttäjän tietosuojaohjeet, joka sisältää tietoa
salassapidosta, käyttäjätunnuksesta ja salasanasta, työaseman käytöstä, sähköpostin ja internet-
yhteyksien käytöstä, järjestelmäkohtaiset ohjeet, seuraamukset sääntöjen rikkomisesta,
tietokonevirusten ilmoitusvelvollisuudesta sekä työnantajan velvollisuudesta suojata
työntekijöitään tietoturvan ja tietosuojan loukkauksilta.
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Työntekijä on oikeutettu katsomaan vain niiden asiakkaiden/asukkaiden tietoja, joiden kanssa
hänellä on hoitosuhde. Käytön oikeellisuutta seurataan sormenjälkiohjelman avulla.

Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa:
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
ICT-palvelukoordinaattori Päivi Joutsen p.  040-133 6635
vanhustyön johtaja Elina Rissa p. 050 520 7363 ja sihteeri Marjatta Vaskelainen p. 040 133 6742

Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet www.tietosuoja.fi

Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf ja
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf

Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon
(lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf)
Henkilökunta perehdytetään hoitotyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä
omavalvonnan toteuttamiseen Kangasalan kaupungin perehdyttämisen ohjeet, tarkistuslistan ja
perehdytyskansion avulla. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään
töistä poissaolleita. Kaikki työntekijät suorittavat Tietoturva ja tietosuoja terveydenhuollossa
kurssin verkkokoulussa. Potilastietojärjestelmän pääkäyttäjille kuuluu tunnushallinta ja he
kantavat päävastuun uusien käyttäjien kouluttamisesta ja perehdyttämisestä.

Yksikön henkilöstön tulee huolehtia, etteivät tiedot joudu laittomasti sivullisten tietoon.
Sivulliseksi tulkitaan potilastietolain perusteella myös samassa yksikössä työskentelevä henkilö,
joka ei osallistu potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin. Henkilötietolaissa ja potilaslaissa
mainittu vaitiolovelvollisuus säilyy myös sen jälkeen, kun palvelussuhde tai tehtävä on päättynyt.
Asiakastietojen käytön oikeellisuutta seurataan sormenjälkiohjelman avulla.

Kukkiakodon hoitohenkilökunta on suorittanut Tietoturva ja tietosuoja terveydenhuollossa
itseopiskeluna verkkokoulussa (KanTa) ja toimittanut todistuksen esimiehelle ja 10/2020 mennessä
henkilöstö suorittaa e-oppiva verkkokoulutuksen Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilöstölle
2020.

Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi
toisen yrityksen tiloissa.

Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf ja
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf

Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla http://www.tietosuoja.fi/1582.htm : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain
mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen,
Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä
Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois
lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa)
Potilasasiakirjojen säilyttämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä vastaa yksikkö, jonka
toiminnassa tiedot ovat syntyneet. Jos potilastietoja ei ole määritelty pysyvästi säilytettäviksi,
tiedot tulee hävittää säilytysajan päätyttyä siten, etteivät sivulliset tai ulkopuoliset pääse tietoihin
käsiksi. Manuaalisen arkistoinnin hoito ja asiakirjojen hävittäminen kuuluu toimistosihteerille.
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Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa
Ennen asiakkaan/asukkaan tietoihin kirjautumista, täytetään Mediatri-järjestelmään suostumus
asiakas- ja potilastietojen luovuttamiseen/ käyttämiseen. Potilas voi peruuttaa suostumuksen tai
kiellon kirjallisesti koska tahansa. Tietojen luovuttamisesta tehdään merkintä
potilaskertomukseen. Jos asiakkaan/asukkaan lähiomainen haluaa tutustua potilasasiakirjoihin,
asukkaan /asiakkaan on annettava siihen suuostumus ja allekirjoitettava suostumus-kaavake.
Suostumus kirjataan potilastietojärjestelmään.

Yhteistoiminta-alueella hoidettavien potilaiden ja asiakkaiden koko hoito- ja palveluketjun ja
siihen liittyviä palveluja tuottavien tahojen tietoturvan tulee olla yhtenäinen ja eri osapuolien
tiedossa. Asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukainen
saatavuus, käytettävyys, suojaaminen, eheys sekä tietojen ja aineistojen asianmukainen
hävittäminen ovat osa tietoturvaperiaatteita. Asiakastietojen turvallinen käsittely korostuu
entisestään asiakastietojen sähköisessä käsittelyssä. Tämä tarkoittaa tietojen
ja sähköisten palvelujen, yksittäisten tietojärjestelmien sekä tietoliikenteen suojaamista
ja varmistamista niihin kohdistuvien riskien hallitsemiseksi hallinnollisin ja teknisin
toimenpitein.

Tietoturvallisuuden tavoitteena on turvata koko organisaation toiminnalle tärkeiden arkistojen,
tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta, estää asiakirjojen
ja tietojen sekä tietojärjestelmien valtuudeton käyttö, tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen
tai vääristyminen, varautua toiminnan keskeytymisiin ja niistä palautumiseen
sekä minimoida vahingot.
Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma
Asiakastietojen käsittelyä seurataan ja ohjeistusta kerrataan säännöllisesti.
Käytön oikeellisuutta seurataan sormenjälkiohjelman kautta.  Esimies huolehtii käyttäjätunnusten
ja salasanojen passivoimisesta työsuhteen päätyttyä mahdollisimman pian.

13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA
Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua
Yksikössä asiakkaat, esimies ja henkilökunta arvioivat säännöllisesti palveluiden laatua ja
yhteistyön sujumista.

Luettelo alihankkijoita
Parturi-kampaaja Soile
Jalkahoitaja Kristiina Vesterinen

Kehittämissuunnitelma

Alihankintatoimintaa arvioidaan vuosittain tai tarvittaessa toiminnan arvioinnin ja suunnittelun
yhteydessä.

14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI
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Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta
Osastonhoitaja valvoo, että omavalvonta toteutuu käytännössä ja että asiakirjat ovat saatavilla.
Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään samalla tavoin kuin
toimintasuunnitelmaa. Kukkiakodon toimintamalleja muutetaan tarvittaessa
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Ne vaikuttavat lisäksi omavalvontaan. Tämä suunnitelma on
laadittu vastaamaan tämän hetken tarpeita.

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista
Omavalvontasuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa ja päivitetään vähintään kerran vuodessa
toimintasuunnitelman ja laatukäsikirjan tavoin.
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa palveluesimies Satu Järvenpää.
Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmä  oh Sari Ala-Salmi ja sh Hanna Alanissi
huolehtivat suunnitelman päivittämisestä ohjeiden mukaisesti.

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä
omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään.
Paikka ja päiväys
Kangasala 5.10.2020

Allekirjoitus
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja)

Nimenselvennys Katja Tillanen, osastonhoitaja


