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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palvelujen tuottaja

 Yksityinen palvelujen tuottaja  Kunta
Palvelujen tuottajan nimi
Kangasalan kaupunki

Kunnan nimi
Kangasalan kaupunki

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan
Vanhuspalvelut Ryhmäkodit

Sijaintikunta
  Kangasala

Sijaintikunnan yhteystiedot
36200 KANGASALA

Palvelujen tuottajan virallinen nimi
Kangasalan kaupunki

Palvelujen tuottajan Y-tunnus
192399-5

Toimintayksikön nimi
Rikun ryhmäkodit : Karpalokoti, Sammalpirtti, Orvokintupa
Toimintayksikön postiosoite
Rekolantie 11
Postinumero
36200

Postitoimipaikka
KANGASALA

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi
vanhustyönjohtaja Elina Rissa

Puhelin
050 3956658

Postiosoite
Kunnanvirasto 3, Myllystenpohjantie 2
Postinumero
36200

Postitoimipaikka
KANGASALA

Sähköposti
elina.rissa@kangasala.fi

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

Muutosluvan myöntämisen ajankohta
2017

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

Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä)

2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatus
Rikun ryhmäkodit on koti 42:lle iäkkäälle tai vammaiselle, joka tarvitsee kokonaisvaltaista
ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tehostetussa  kodinomaisessa, turvallisessa
ympäristössä.
Pääasiassa asukkaat ovat usein monisairaita sekä muistamattomia, eivätkä kykene enää asumaan
omassa kodissaan omaisten tai kotihoidon palveluiden turvin.

Rikun  ryhmäkodit toimii osana Kangasalan kaupungin järjestämää ryhmäkotimuotoista asumista
ja se on sosiaali- ja terveyslautakunnan hallinnassa.
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Sosiaali-ja terveysjohtaja Marika Lanne
050 380 3340
marika.lanne@kangasala.fi

Vanhustyönjohtaja Elina Rissa
050 406 1181
elina.rissa@kangasala.fi

Palveluesimies Satu Järvenpää
040 0502825
satu.jarvenpaa@kangasala.fi
Arvot ja toimintaperiaatteet
Tarjoamamme hoito kolmessa pienkodissa, Karpalokoti, Sammalpirtti ja Orvokintupa, on
asukaslähtöistä, omatoimisuutta tukevaa ja ylläpitävää sekä asukkaan omaa elämäntapaa
kunnioittavaa.

Toimintaa ohjaavat hyvän hoidon eettiset periaatteet. Huomioimme voimavaralähtöisesti
asukkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet jakaessamme arkea heidän kanssaan.

Työskentelemme kokonaisvaltaisesti asukkaiden, heidän läheistensä ja eri ammattiryhmien
kanssa.

Toivomuksena on, että asukas saisi elää myös elämänsä viimeiset ajat kodinomaisissa, rauhallisissa
oloissa.
Päivittämissuunnitelma
Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet käydään läpi yhteisissä palavereissa henkilökunnan
kanssa ja tarvittaessa päivitetään vuosittain toiminnan suunnittelun ja arvioinnin yhteydessä
työpaikkakokouksissa ja kehittämisiltapäivässä.

Asukkaan huoneen seinällä on kuva päivittäisestä hoitosuunnitelmasta, mikä ohjaa siten myös
sijaishoitajan toimintaa. RAI (toimintakyvyn arvio) antaa hyvän pohjan päivittäiselle
suunnitelmalle.

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

Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät
Osastonhoitaja Tiina Loukaskorpi
Rikun ryhmäkodit
Rekolantie 11
36200 Kangasala
050 3956661   tiina.loukaskorpi@kangasala.fi
Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet)
Oh Tiina Loukaskorpi, sh Elina Suojanen, sh Sekesai Jokinen, sh Kati Heikkilä, sh Piia Raittila,lh
Elina Mannila ja ohjaaja Katja Iivonen

Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa)
Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
Henkilökunta toteuttaa omavalvontaa päivittäisessä toiminnassa. Omavalvonta on osa uuden
henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdytystä. Henkilökunta osallistuu omavalvonnan
kehittämiseen säännöllisissä työpaikkakokouksissa sekä kehittämispäivissä.
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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)
Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään säännöllisesti vuosittain joko paperiversiona tai sähköisesti.

Asiakaspalautteita varten on yhteensä 3 laatikkoa (Orvokintuvalla  linnunpöntöt) kotien eteis-
tuulikaapissa, mistä saadut "ruusut ja risut" käsitellään viikkopalavereissa.

Omais/läheisillat ja välitön palaute vierailuilla.

Vuosittain ja tarvittaessa useamminkin pidettävissä palvelu- ja hoitoneuvotteluissa saadaan
arvokasta tietoa sekä asukkaalta että läheisiltä siitä miten elämä ryhmäkodissa on sujunut.

Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa
Saatuun palautteeseen tai kehittämisehdotukseen suhtaudutaan vakavasti ja sitä käsitellään
yhteisissä palavereissa.
Joskus asiakaspalaute vaatii välitöntä käsittelyä esim. omahoitajan läheisen ja osastonhoitajan
kanssa.

Tiivis yhteistyö omaisten kanssa, luonnolliset kohtaamiset ja viikko-, kuukausikohtaisten arjen
aktivointiin liittyvistä tapahtumista tiedottaminen myös sähköpostilla lisäävät tuttuuden tunnetta
ja luottamusta kertoa vaikeistakin asioista.

Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä
Jatkuvan laadun edistämisen tavoitteena on, että henkilökunta ymmärtää ja hyväksyy prosessin
mukaisen toiminnan.

Parannuskohteet liittyvät usein huonosti määriteltyihin toimintatapoihin, puutteelliseen
ohjeistukseen tai asukkaat voivat olla tyytymättömiä palvelun sujuvuuteen.
Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi
Epäkohtailmoitus -kaavakkeet löytyvät palautelaatikoista ja sähköisenä Kangasalan
vanhuspalveluiden nettisivuilla.

Henkilöstön sosiaalihuoltolain 1301/2014 § 48 ja 49 §mukainen ilmoitus asiakkaaseen kohdistuvasa
epäkohdasta tai ilmeisestä epäkohdan uhasta asiakkaan palveluiden toteuttamisessa.

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
Haittatapahtumat, läheltä piti -tilanteet ja lääkepoikkeamat kirjataan HaiPro -järjestelmään,
johon jokainen hoitaja on saanut koulutuksen.

Työsuojeluriskien kartoitus on toteutettu vuonna 2021ja toteutetaan vuosittain.

Pelastussuunnitelman päivitys on tehty vuonna 2021.

Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään
Kun läheltä piti -tilanne tai epäkohta on havaittu, ryhdytään sen korjaamiseen ja
ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin välittömästi, syy selvitetään ja näin tapahtuman toistuminen
voidaan estää. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkitystä korostetaan. Kehittäminen on
jatkuvaa, mm. osaamisen kehittäminen, työjärjestelyt ja tehtävänkuvat.

Mikäli korjaavat toimenpiteet vaativat lisäresursseja viedään asia palveluesimiehen tietoon.
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Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan
HaiPro:t ja muut epäkohtatapaukset käsitellään viikkopalaverissa ja 3-4 kk:n välein
yhteenvetoina, niin että voimme oppia virheistämme ja pyrkiä estämään tapahtuma uudelleen.

Kehittämisideoita pohditaan myös muistiongelmaisen tai agressiivisesti käyttäytyvän asukkaan
toimista tehtyjen työturvallisuusilmoitusten jälkeen.
Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille
Virheiden ilmoitusmenettely (2019 Elina Rissa):

1. Virhetilanteessa, joka uhkaa vakavasti potilaan henkeä tai terveyttä otetaan yhteys
hätäkeskukseen.

2. Potilaalle annettavasta lääkehoidosta vastaa lääkäri. Hän antaa määräyksen kirjallisesti
(tai suullisesti).
Hoitohenkilökunta noudattaa lääkärin määräystä toteuttaessaan lääkehoitoa.
Poikkeamasta on ilmoitettava lääkärille toimintaohjeiden saamiseksi.

Ilmoitukset tulisi tehdä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen ja mukana olisi hyvä olla aina
virheen huomannut tai virheen tehnyt henkilö.

3. Virhetilanne, potilaan voinnin seuranta, korjaavat toimenpiteet sekä lääkärin ohjeet kirjataan
potilastietojärjestelmään selkeästi.

4. Potilasta ja tarvittaessa omaisia informoidaan tapahtuneesta.

5. Asiasta ilmoitetaan yksikön esimiehelle.

6. Lääkevirheestä tehdään aina haittapahtumailmoitus (HaiPro). Se voi estää muita toistamasta
samaa virhettä. Ilmoitusten systemaattinen käsittely yksikössä mahdollistaa myös
myötävaikuttavien tekijöiden ja lääkehoidon riskien tunnistamisen ja minimoinnin.

7. Vakavasta lääkevirheestä on aina informoitava myös sote -johtoryhmää.

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)
Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan 1.3.2016 voimaan tullut laki sosiaalihuollon
ammattihenkilöistä. Jos toiminta on luvanvaraista, huomioidaan myös luvassa määritelty
henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta,
määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti
henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.

Vakituisessa työsuhteessa olevilla työntekijöillä on lakien määrittämä ammatillinen kelpoisuus.

Kodeissamme työskentelee sairaanhoitajia, lähi-, perus- ja apuhoitajia, osastonhoitaja sekä arjen
aktivoinnista vastaava ohjaaja.

Fysioterapeuttia (Rekola) voimme konsultoida ja saada tarvittaessa paikalle.

Lääkäripalvelut (Tuuli Löfgren) saadaan kaupungin sairaalasta. Lääkärillä sekä geriatrian että
akuuttihoidon pätevyys.
Liite Henkilöstöluettelo

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1571326
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Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa
rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.)
Palveluesimies huolehtii uusien työntekijöiden hakemusten vastaanottamisesta (Kunta-Rekry).

Haastattelut ja kelpoisuuden (tutkinto-, työ-, rokotus-, Valvira-rekisterinumero yms. todistusten
varmistaminen tehdään usein yhdessä osastonhoitajan kanssa.

Valinnoista keskustellaan yhdessä ja osastonhoitaja organisoi työvoiman käyttöä ottaen huomioon
kokemuksen jakautumisen ympärivuorokautisessa toiminnassa.
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.)
 Uudelle työntekijälle nimetään lähiperehdyttäjä, joka työskentelee samoissa työvuoroissa (2-5 pv)
perehdytettävän kanssa ottaen huomioon hoitajan aikaisemman työkokemuksen.
Lisäksi 3 kk:n ja 6 kk:n perehdytyskeskustelut.

Ryhmäkotien perehdytysohjelmaa ollaan tarkistamassa ja yhtenäistämässä samalla käytänteitä
"vanhan Rikun ryhmäkoti I:n" ja uuden puolen kanssa, jotka täsmentävät jatkoperehdytyksen
tarvetta.

Omavalvontasuunnitelma toimii jatkossa myös perehdytysohjelmana.

Ryhmäkotiin tulevat opiskelijat saavat ohjausta omavalvonnan pohjalta heille nimetyiltä
ohjaajilta. Tutkintotilaisuuden vastaanottaa hoitaja, jolla siihen on valmius.
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)
Säännöllistä täydennyskoulutusta on tarjolla lähes jatkuvasti.
Kurssi-ilmoittautumiset jokainen hoitaja huolehtii itse Populuksessa.

Ulkopuolisiin koulutuksiin osallistumisen tarve pyritään arvioimaan, ottaen huomioon
koulutuksen hyöty ei yksin yksittäiselle hoitajalle vaan myös koko yhteisölle.

Osaamisen kartoitus ja riittävän tieto-taitoasteen turvaaminen ympärivuorokautisesti asettaa
haasteen myös koulutuksille.

Iäkkäiden hoito ja hoivatyön eri osa-alueiden ammatillinen osaaminen ja pätevyys.

Työhyvinvoinnin tavoitteina 2021 ovat:

 -yhteisten pelisääntöjen laatiminen ja niiden noudattaminen työvuorojen laadinnassa
 -yhteistyön kehittäminen Riku 1 ja Riku 2 välillä.

Lähihoitajan kuntoutuksen osaamisala-oppisopimuskoulutus (4 hoitajaa) ja kinestetiikka-koulutus
(10 hoitajaa) ovat  hyviä esimerkkejä useamman hoitajan työtapojen kehittämisestä 2018-2019 (
Tredu).

Lääkehoitolupien päivitykset ovat koko ajan menossa (5 vuoden välein).

Ensiapu- ja pelastuskoulutuksiin osallistutaan vuosittain.

Saattohoitokoulutuksen suoritti 2 sairaanhoitajaa 2019 syksyllä (Tredu).

Haavanhoitoihin perehtynyt ja kouluttautunut 2 sairaanhoitajaa 2020.

Kesälomien alkaessa järjestetään alkusammutuskoulutus myös kesäsijaisille.

Osastonhoitaja käy kehityskeskustelut henkilökunnan kanssa vuosittain.
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Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma
Työntekijän tavoitteita, kehittämistarpeita ja esim. työn ja perhe-elämän sovittamista
työvuorojärjestelyin seurataan vuosittaisilla kehityskeskusteluilla työntekijän ja osastonhoitajan
kesken.

Ikäjohtaminen on viime vuosina korostunut ryhmäkodeilla, koska useat hoitajat tekevät osa-
aikaista työaikaa alentuneen työkyvyn vuoksi.
Yksikössä on kiinnitetty huomiota tules-oireiden ennaltaehkäisyyn työfysioterapeutin avulla.

Yhteistyössä työterveyshuollon (Pihlajalinna) kanssa järjestetään tarvittavat työkyvyn-
arviointineuvottelut ja varhaisen tuen keskustelut osastonhoitajan kanssa.

Sukupolvenvaihdos henkilökunnan eläköityessä asettaa myös haasteet laadun edistämiselle ja sen
varmistamiselle.

Työnjakomalli, jossa asukkaat jaetaan yksilövastuisesti päivävuoroissa, haastaa hoitajat jatkuvaan
toiminnan arviointiin ja pohtimaan myös vanhoista työtavoista poisoppimista.

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.)
Orvokintuvalla on vain yhden hengen huoneita ( 25 m2) 16 kpl.

Sammalpirtillä on 12 yhden hengen huonetta (25 m2) ja yksi kahden hengen huone (40 m2).

Karpalokodilla on 12 yhden hengen huonetta ( 25 m2) ja yksi kahden hengen huone (32 m2).

Jokaiseen huoneeseen kuuluu WC-ja suihkutila.

Huoneen varustus: moottoroitu sänky, patja ja tyyny.

Autamme kattovalaisimen laittamisessa.
Asukkaan vaatteiden ja vuodevaatteiden merkitsemiseen meiltä löytyy laite.

Asukas voi sisustaa huoneen sopivan kokoisilla huonekaluilla, tauluilla, valokuvilla ja
esim.seinävaatteella.

Omat rakkaat tavarat tekevät uudeta kodista viihtyisän ja tuovat turvaa ja muistoja menneestä.

Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat,
hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.)
Rikun ryhmäkodeilla on 2 asianmukaista saunaa ja isompaa peseytymistilaa.
Pesulaveri mahtuu tiloihin ja mahdollistaa siten asukkaan kylvetyksen ja saunassa käynnin myös
makuuasennossa.
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Kotien olohuoneet/päiväsalit ovat tilavia ja kannustavat yhteisölliseen arjen aktivointiin tai
vetäytymään pienempiin ryhmiin. Olohuoneet ovat aktiivisessa käytössä.

TV:n katselu on mahdollista sekä yhteisissä tiloissa että omassa huoneessa.

Kuntouttavalle työotteelle käytävät ja kaideseinät antavat mahdollisuuden esim. seisomaannousu -
harjoituksille ja tuetulle kävelylle.

Polkulaite (Motomed) löytyy kahdesta kodista.

Orvokintuvan ja Karpalokodin yhdistävällä yhdyskäytävällä voi harjoitella pientä
ylämäkiharjoittelua kävellen tai pyörätuolilla kelaten.

 Pienempiä kuntoiluvälineitä (jumppapallot, kuminauhat, hernepussit) löytyy yhdyskäytävältä.

Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta
Karpalokodin olohuone (punainen sali) toimii kotien yhteisenä juhla-, muotinäytös-, hartaus- ja
konserttitilana.

Seurakunnan hartaus- ja kanttorituokiot järjestetään vuorotellen Karpalokodin ja Orvokintuvan
olohuoneissa (pianot). (Korona-aikana toteutetaan hartausvartit jokaisessa pienkodissa erikseen.)
Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä

 Siivous hoidetaan Kangasalan kaupungin Ateria- ja siivouspalveluiden toimesta.

Ryhmäkodeilla työskentelee 3 palvelutyöntekijää, jotka huolehtivat jakelukeittön toiminnan
(ruoka tulee kaupunginsairaalasta, aamupuuro valmistetaan paikan päällä) ja siivouksen
vuosittain tarkastetun palvelusopimuksen mukaan. (Tk:n keittiön remontin ajan kaikki ruoka
valmistetaan Rikun ryhmäkotien keittiöllä)

Liinavaatehuolto hoidetaan Comfortan palveluna.
Asukkaan oma pyykki pestään kotien pesukoneilla.

Lindström Oy vuokraa ja huoltaa henkilökunnan suojavaatteet.

Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta
kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.)
Kangasalan kaupungilla on sisäilmakysymyksiin oma ohje. Yksikössä ei ole havaittu sisäilmaan
liittyvää oireilua.

Kiinteistö Oy Taloherttuan asioita hoitaa Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy.
Asukasisännöitsijä Toni Ketolainen  050 452 2123.
Huoltoa tai korjausta tarvitsevat asiat ilmoitetaan vikailmoituksena Herttuan
Kiinteistöpalveluiden www-sivuille. Huoltomies käy päivittäin tarkastuskäynnillä Rikun
ryhmäkodeilla. Hän huolehtii myös suru- ym. liputukset.

Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
Rikun ryhmäkodeilla on pika-CRP-laite, INR-mittauslaite,
henkilönostimia, joissa yhdessä on vaaka, istumavaaka x 2 ja sähkökäyttöiset vuoteet (10 uutta
sänkyä saatu 2019 ja 1 uusi sänky 2020).
Joitakin yleisessä käytössä olevia pyörätuoleja ja rollaattoreita on ulkoilua ja siirtymisiä varten.
Asukkailla on omat, henkilökohtaiset apuvälineet omassa huoneessa.
Osassa Riku 2:sen asukashuoneista on käytössä oljytäytteisiä lisälämmittimiä.
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Vastuuhenkilön yhteystiedot
Laitteiden hankinnasta vastaa osastonhoitaja ja palveluesimies.
Pika-CRP ja Pika-INR laitteiden vuokrauksesta ja huollosta vastaa Fimlab. Sänkyjen ja nosturien
huollosta vastaa Respecta.
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/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma
Rikun ryhmäkodit uusi puoli: Sammalpirtti ja Karpalokoti ovat valmistuneet 2017, asukkaat ovat
muuttaneet 4.9.2017.
Orvokintupa ( Rikun ryhmäkoti 1) on valmistunut 2006. Orvokintuvalle asennettu
ilmalämpöpumput 2020.

8. ASIAKASTURVALLISUUS
Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä
turvallisuuteen liittyviä riskejä

Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot
Satu Järvenpää, Tiina Loukaskorpi, Kati Heikkilä (Ot), Marko Granholm (Ot), Elina Mannila
(Riku2).

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten
palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava)

Ammattitaitoinen henkilökunta (toimivilla sijaiskäytännöillä) varmistaa asukkaiden
turvallisuuden asianmukaisissa tiloissa.
Kotien ulosjohtavista ovista pääsee liikkumaan vain avaimella tai ovikoodilla.

Piha-alue on aidattu ja se tarjoaa mukavan päivittäisen ulkoilumahdollisuuden. Portin
ulkopuolelta alkaa tasainen kevyen liikenteen ulkoilureitti Apilan, Vesijärven ja Pikonlinnan
kauniisiin maisemiin.

Asukkaiden lääkehoitoa toteutetaan vuosittain päivitetyn lääkehoitosuunnitelman mukaan.
Vain lääkeluvat suorittaneet/perehdytetyt hoitajat osallistuvat lääkehoitoon. Lääketurvallisuutta
lisää ns. kaksoistarkistus, jotta mahdollinen jakovirhe ei yllä asukkaalle asti.

Läheltä piti -tilanteista ja haittatapahtumista tehdään HaiPro -ilmoitus, jonka käsittelystä vastaa
osastonhoitaja. Ne käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet
laaditaan toiminnan kehittämiseksi.

Koko henkilökunta on tutustunut pelastus- ja poistumissuunnitelmaan ja hahmottaa koko
ryhmäkotien alueen.
Turvallisuuskävelyjä järjestetään uusille hoitajille ja tarvittaessa sekä varmistutaan
toimintaohjeista poikkeusoloissa. Poistumisharjoitukset vuosittain.

Sekä asukashuoneissa että yleisissä tiloissa on sprinklerit ja uuden puolen asukasovien alla
ns."sulkeva lista".

Karpalokodin ja Orvokintuvan puolella on väestönsuojat.

http://www.valvira.fi/files/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
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Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta
Asukkailla olevista hälytysnapeista menee hälytys hoitajien puhelimeen (kotikohtaiset).
Asukkaiden hälyttimien toimivuus varmistetaan päivittäin.

Yöaikaiset ovihälyttimet, joista hälkytys menee hoitajien kännyköihin.

Yöhoitajia (2) varten on kaulassa pidettävät "päällekarkausnapit", jotka hälyttävät toisella
puolella. Päällekarkaushälyttimet testataan kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 12.

Sähkökatkon sattuessa palo-ovet sulkeutuvat automaattisesti.
Kiinteistö Oy Talo-Herttua suorittaa säännöllisesti hälytystestauksia.

Liite Pelastussuunnitelma 2021.

Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytys-
laitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden
varmistus, jne.)
Asukkaiden käytössä on Tunnstal Oy:n hälyttimet (kaulanauha tai ranneke ).
Hälytykset tulevat hoitajakännykkään kotien mukaan.
Ulko-oviin ja pihan porttiin tarvitaan ovikoodi.

Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma
Rakennuksen ympärillä on aita ja portti, jonka ovikellosysteemi hälyttää kotien hoitajien
puhelimiin. Toimiva piha mahdollistaa turvallisen ulkoilun säällä kuin säällä. Kesällä 2020 kaksi
aurinkokatosta suojaamaan auringolta ja sateelta. Pihan viihtyisyyttä ja tominnallisuutta
kehitetään jatkossakin.

Asukaskutsujärjestelmän kehittäminen 2020-21. Tavoitteena vastata hoitajakutsuihin ilman
viivettä esimerkiksi välittömän puheyhteyden avulla. Kesällä 2020 lisätty asukaskutsuja
vastaanottavia puhelimia.  Ovihälytykset lisätty myös Riku 2:sen puolelle (R1 puolella ennestään)
ja puheyhteys 4 asukashuoneeseen.

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
Palvelu- ja hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa mielellään
kuukauden kuluessa muutosta, kun asukas on kotiutunut.
Hoitoneuvottelussa on mukana asukas, omaisedustus, omahoitaja ja sairaanhoitaja. Ensimmäisellä
kertaa mukana arjen aktivoija-ohjaaja ja osastonhoitaja.

RAI-toimintakyvyn arvio ja ravitsemustilan MNA-arvio tehdään 2-3 viikkoa muuton jälkeen.

Päivittäinen hoitosuunnitelma kiinnitetään asukkaan huoneen oveen sopivaan paikkaan.

Käytössä on myös "ELÄMÄNPUU", mihin asukas voi läheistensä tai omahoitajan kanssa kertoa
tärkeitä asioita elämän historiastaan, kuten ammatti, työt, perhe, harrastukset, lemmikit ym.
PaHosu kirjataan Mediatrin Hoke-lehdelle.
Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen
SAP-ryhmän päättäessä asukkaan pitkäaikaisasumisesta, on hänellä ja läheisillään mahdollisuus
tulla tutustumaan ryhmäkotiin ja saada tietoa ja luettelo tarvittavista tavaroista. Läheiset ovat
yhteydessä yksikköön puhelimitse/ tutustumiskäynnillä ennen muuttoa.

Sisustaminen ja muuton suunnittelu voi jo alkaa.  Liite: mitä tarvitset kun muutat Rikun
ryhmäkotiin.
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Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja
sopimusmuutoksista.
Sosiaalityöntekijä Salla Laiho informoi asukkaan ja omaisen tehdessään palvelua koskevaa
päätöstä.
Hoitotukianomus ja tarvittaessa asumistukianomus annetaan.

Ohjaamme läheisen tekemään suoraveloitussopimuksen Kangasalan apteekkiin.
Toivomme tuotavaksi 2 (isohkoa) dosettia lääkkeenjakoa varten.

Kiinteistö Oy Taloherttuan toimistolta voi varata ajan vuokrasopimuksen tekoa varten (Satu
Murto) p. 03 357 5262.
Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen
vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7§ ja10§, asiakaslaki 8-10 §)
Asukkaan itsemääräämisoikeutta pyrimme kunnioittamaan kaikissa kohtaamisissa niin pitkään
kuin mahdollista. Asukkaan oma toive ja ajatukset otetaan huomioon arjen valinnoissa.
Hoitajan joutuessa päättämään välttämättömistä hoitotoimista asukkaan puolesta, teemme sen
asukasta kunnioittaen.
Perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä vältetään viimeiseen asti vain asukkaan turvallisuuden
niin vaatiessa.
Omahoitaja arvioi rajoitteiden tarpeellisuutta ja ehkäiseviä keinoja. Omahoitaja keskustelee
rajoitteiden käytöstä aina asukkaan ja/tai omaisen kanssa ja päätöksen tekee hoitava lääkäri. Asia
kirjataan huolellisesti Mediatriin ja päätös on määräaikainen.
Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista
tavaroista
Asukkaan rahoista vastaa Ryhmäkoti eikä rahaa siten toivota suurta määrää säilytettävän
kodissa.
Kampaaja- ja jalkahoitopalvelut voi maksaa laskulla.

Lukkokaapissa on jokaisella oma lompakko/kirjekuori, jonne omainen tuo tarvittaessa rahaa.

Vähintään 50 euroa on suositeltava määrä (vrt. kela-taksi), jos esim. tarvitaan kuljetusmaksuihin.

Nostot ja panot kuitataan kahden hoitajan nimikrjaimilla seurantalistalle.

Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään
Omahoitaja, sairaanhoitaja ja lääkäri neuvottelevat esim. hygieniahaalarin, vuoteen laidat ja
turvavyö pyörätuolissa käytöstä.
Asia kirjataan Mediatriin.

Kaikenlaista rajoittamista pyritään välttämään. Rajoittamistoimen tarpeellisuus arvioidaan
tilannekohtaisesti. Rajoittamistarpeet arvioidaan kokonaisuudessaan osastokokouksessa 2 x
vuodessa.

Aamuisin asukas saa esim. nukkua pidempään ja saa aamiaisen noin klo 10, samoin illalla saa
valvoa pidempään. Vuorokausirytmi pyritään kuitenkin säilyttämään.
Asukkaan rauhallisuutta tuetaan hyvällä vuorovaikutuksella.

Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitus-
toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat)
Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet
Rajoitteista keskustellaan ensin henkilöstön kesken ja omaisten kanssa.
Rajoitteita käytetään vain silloin, kun asukkaan turvallisuutta ei voida muutoin taata.
Rajoite tarvitsee aina lääkärin kirjallisen päätöksen ja se puretaan heti, jos asukkaan vointi sen
sallii.
Henkilökunta huolehtii rajoitteiden ohjeellisesta käytöstä, asukkaan riittävästä valvonnasta ja
seuraa rajoitteiden vaikutuksia havainnoimalla, kirjaamalla sekä tiedottamalla työyhteisössä.
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Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti
Asukkaan epäasiallinen kohtelu ei ole sallittua. Muistisairaiden asukkaiden välinen kohtelu on
suurin riski.
Rikun ryhmäkotien henkilökunnalla on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan epäkohdista, esim.
asukkaan epäasiallisesta kohtaamisesta, loukkaamisesta sanoilla tai teoilla, asiakasturvallisuudessa
ilmenevistä puutteista, asiakkaan kaltoinkohtelusta sekä toimintakulttuurista johtuvista
asiakkaalle vahingollisista toimista.

Myös epäkohdan uhasta, joka ilmenee tai voi johtaa epäkohtaan, tulee ilmoittaa.
Kaikkia yksikössä työskenteleviä vaaditaan noudattamaan sosiaalihuoltolain § 48 sekä § 49.
(Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuusohje sekä ilmoitusvelvollisuuskaavake, Liite.)

Sosiaalihuoltolain mukaisesta epäkohdasta/ilmeisen epäkohdan uhasta on ilmoitettava
aluehallintovirastolle salassapitosäännösten tätä estämättä, jos epäkohtaa ei korjata viivytyksettä
yksikössä.

Ilmoitukset käsitellään työyksiköissä ja tulosyksiköissä sekä palvelualueen esimiesten kanssa.

Epäkohdan ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon
johtavalle viranhaltijalle. Epäkohdan ilmoittaneeseen henkilöön ei saa kohdistua vastatoimia.

Kangasalan kaupungin sosiaalihuollon johtavat viranhaltijat:
Vanhustyön johtaja Elina Rissa
050 395 6658
elina.rissa@kangasala.fi
Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne
050 380 3340
marika.lanne@kangasala.fi

Esimies ottaa epäkohtaan/ilmeisen epäkohdan uhkaan syyllistyneen henkilön keskusteluun ja
tarvittaessa ryhtyy työnjohdollisiin toimenpiteisiin (suullinen ja kirjallinen huomautus,
irtisanominen).
Tarvittaessa asiasta keskustellaan asukkaan ja omaisten kanssa, sekä otetaan yhteys palvelualueen
johtoon.
Epäasiallista kohtelua pyritään ehkäisemään henkilökunnan valinnalla, perehdytyksellä ja
koulutuksella.
Epäasiallisesta kohtelusta ilmoittaneelle ei saa aiheutua vastatoimia.
Yksiköiden työntekijöiden tulee olla tietoisia sovituista käytännöistä.

Toimintamalleista keskustellaan uuden työntekijän tullessa työsuhteeseen. Ilmoitusten perusteella
toimintaa voidaan kehittää.
Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta
(asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.)
Asiakassuhde päättyy useimmiten asukkaan kuolemaan.
Ohjeet saattohoitoon ja kuoleman jälkeisiin toimiin löytyvät omavalontakansiosta.

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).
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Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan
Asiakas tai hänen edustajansa voi tehdä krjallisen muistutuksen sosiaalihuollon lain § 23 mukaan.

Muistutuksen tekoon löytyy lomake Kangasalan kaupungin internet -sivuilta tai sen saa
vanhuspalveluiden työntekijöiltä.

Asiakkaan tulisi ensisijaisesti selvittää tilannetta hänen asiaansa hoitaneiden henkilöiden tai
tarvittaessa esimiesten kanssa heti kun ongelmia ilmenee.
Jos ongelmat eivät ratkea keskustelemalla, asianomaisen toimintayksikön henkilökunta ja
sosiaaliasiamies auttavat asiakasta ongelmien selvittelyssä ja tarvittaessa muistutuksen
tekemisessä.

Muistutukset osoitetaan
vanhustyön johtaja
Elina Rissa
sosiaali-ja terveysjohtaja
Marika Lanne
Kangasalan kaupunki
Sosiaali- ja terveysjohtaja
PL 50
36201 KANGASALA

Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa (Asiakaslaki 23 §).
Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Muistutuksen tekeminen ei vaikuta asiakkaan oikeuteen hakea muutosta sosiaalihuoltoa tai
terveyshuoltoa koskeviin päätöksiin tai oikeuteen kannella 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

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot
Sosiaaliasiamies
Laura Helavuo, Tarja Mehtonen
Aleksanterinkatu 14-16 C, PL 487, 33101 Tampere
p.040 800 4186 ,p. 040 800 4187
sosiaaliasiamies@tampere.fi

Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä
Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 10§ todetaan, terveyden- ja sairaanhoitoonsa
tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus
sosiaalihuollon toimintayksikössä  vastaavalle johtajalle.

Asiakkaan/omaisen tulisi ensisijaisesti selvittää tilannetta hänen asiaansa hoitaneiden henkilöiden
tai heidän esimiestensä kanssa heti, kun ongelmia ilmenee. Jos ongelmat eivät ratkea
keskustelemalla, voi sosiaalityöntekijä tai potilasasiamies auttaa asian selvittelyssä ja tarvittaessa
muistutuksen tekemisessä.
Kirjalliseen muistutukseen tehdään aina kirjallinen vastine, josta käy ilmi mahdolliset
muistutuksen johdosta tehdyt toimenpiteet.
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Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen
seurannassa
Asukkaan saapumisen ryhmäkotiin päättää Kangasalan kaupungin moniammatillinen SAP-
työryhmä.

Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta
Lainsäädännön mukaan yksikön toiminnalle on asetettu laatuvaatimukset, joita tulee noudattaa.

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta 2014 -toimintayksikkökysely (THL&Valvira) selvittää
mm. henkilökunnan määrän suhteessa hoidettavien määrään, toteutuneen työajan seurannan,
ammatilliset pätevyydet sekä yksilölliset palvelu- ja hoitosuunnitelmat.

Laadunvarmistuksen tavoitteena on lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja vähentää palvelujen
sisällön vaihtelua asiakassuhteissa.
Kysely suoritetaan vuosittain.

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma
Vanhuspalvelulaki, laki itsemääräämisoikeudesta ja yksilövastuinen hoitotyönmalli
(omahoitajuus) ohjaavat toimintaamme.
Yhtys sosiaalityöntekijään tiivistä, sosiaalityöntekijän konsultointi.

Asiakkaalla/asukkaalla on oikeus tarkistaa Mediatriin kirjatut tiedot itsestää.

10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN
Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta:
http://www.valvira.fi/
Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta
Asukkaiden hoitotyössä korostuu yksilöllisyys, heidät kohdataan omina persoonina.
Asukkaita tuetaan huomioiden heidän omat voimavaransa.
Heillä on mahdollisuus osallistua yhteisiin hetkiin sekä halutessaan viettää aikaa yksin.

Ohjaajamme järjestää yhdessä henkilökunnan kanssa yksilö- ja ryhmätuokioita arjen
aktivoimiseksi. Apuvälineenä on esim. Sentinan Sävelsirkku.

Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen
paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.)
Ryhmäkodeissa ruokailuajat joustavat asukkaiden tarpeiden mukaan.
Päivän aikana tarjoillaan aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen sekä iltapala.
Lisäksi on mahdollisuus välipaloihin ja yöpalaan.
Asukkaiden painoa seurataan 1 kk:n välein.

Asukkaiden ravitsemustilaa seurataan ainakin puolivuosittain MNA-arvioinnilla.
Kangasalan kaupungissa toimii ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, joka kouluttaa hoitajia
ikäihmisten terveellisestä ravitsemuksesta. noudatamme iäkkäiden ravitsemussuosituksia.
Ravitsemussuunnittelijaa voi tarvittaessa konsultoida myös ravitsemuksen erityisasioissa.
Yhteistyö ateriaplvelujen ja oman jakelukeittiön kanssa on sujuvaa.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta:
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/
Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot
Ateria- ja siivouspalvelupäällikkö Hannakaisa Haanpää puh 040 133 6511
Paula Kantonen  Palveluesimies (Ateria- ja siivouspalvelut)
Satu Haavisto (Jakelukeittiö)
Annika Louhelainen (Sammalpirtti ja Karpalokoti)
Riikka Kirjava (Orvokintupa)

http://www.valvira.fi/
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/


avi21u1 14/19

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.)
Rikun ryhmäkodeissa arkea aktivoidaan seuraavasti:
- asukkailla on oman oman vointinsa ja mielenkiintonsa mukaan mahdollisuus osallistua ja olla
osallisena yhteisöllisessä toiminnassa.
-yksilöllinen sosiaalinen kuntoutuminen asukkaan Elämänpuun ja omien toiveiden mukaisesti.

- yhteisöllisellä toiminnallamme pyrimme rikastuttamaan asukkaidemme arkea ja luomaan
elämyksellisiä hetkiä, vahvistaen näin asukkaidemme sosiaalista, henkistä ja fyysistä
toimintakykyä.

- Rikun ryhmäkotien osa-aikainen ohjaaja ja vanhusten asumispalveluiden kiertävä ohjaaja
vastaavat pienkotien yhteisistä ja yhteisöllisyyttä tukevista kulttuuritapahtumista.

- Seurakunnan toimesta on hartaushetket pidetään kerran kuukaudessa.
- Ehtoollishartaus on 4 x vuodessa.
- Pappi käy tarvittaessa tapaamassa ja keskustelemassa asukkaiden kanssa.

- henkilökuntamme lisäksi asukkaiden ulkoilun mahdollistavat vapaaehtoisystävämme, jotka
käyvät tiistaisin. (Koronan vuoksi tauolla)
- Eläkejärjestöjen jäsenistä koostuva ryhmä ulkoiluttaa asukkaita joka kuukauden torstai.
(Koronan vuoksi tauolla)

THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille:
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta
Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen
Hoitohenkilökunta noudattaa aseptista työskentelytapaa, käytössämme on PSHP Tays
Infektioyksikön ohjeistus.

Ryhmäkodeissa toimii hygieniavastaavana sairaanhoitaja Kati Heikkilä, joka osallistuu kaupungin
hygieniayhdyshenkilöiden kokouksiin ja koulutuksiin ja sieltä jalkauttaa tietoa työyhteisöön.
Tarvittaessa konsultoidaan kaupungin hygieniahoitajaa.

Käsihuuhdekulutusta seurataan vuosittain.

Epidemiatilanteessa  kerätään tiedot sairastuneista asukkaista ja henkilökunnasta eri lomakkeille
(esim.ripuliepidemia).

Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä
"Laitoksesta ryhmäkotiin"-projekti 2017-2020 kulttuurin muutos on menossa:
- asukasta arvostava lähestymistapa
- miten hoitajan ammatti-identiteetti muuttuu kodinomaisessa toimintaympäristössä ?
- joustava aikataulutus arjessa
- asukaskokoukset pidetään säännöllisesti, asukkaat voivat vaikuttaa asioihinsa
- omahoitajuus vahvistuu
- omaiset saavat sähköpostia mm. tapahtumista
- yksilöllisyys ja asukaslähtöisyys paranevat
- elämän loppuvaiheen hoitamista uskalletaan suunnitella
- saattohoitoon saadaan koulutettuja vapaaehtoisia avuksi (seurakunnan kanssa yhteistyö alkanut
2019).
- muistisairauksiin perehtyminen tehostettu
- hyödynnetään Kangasalan kaupungin kotisairaalan palveluja, jos mahdollista ja siten vältytään
asukkaan terveyskeskukseen siirroilta
- Kinestetiikka -koulutus keventää hoitajien työtä ja on asukkaallekin miellyttävämpää
esim.siirroissa.

http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta
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- yhteisöllisyyttä edistetään tapahtumilla, konserteilla, tansseilla,
leipomishetkillä,makkaranpaistolla ja ulkoilmakekkereillä huvimajan läheisyydessä.
- kanatarhan siirto (Rekola-kodon tontilta) toteutettu omalle pihalle. Kesäkanat ja kukko
vuokrattu kesäisin.
- hoitajien työvuorojen kehittäminen on alkanut asukaslähtöisempään suuntaan.
- vapaaehtoistyötä tuetaan, kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ja työllistettyjen yksilöllinen
työpanos otetaan mielellään vastaan.

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.)
Hoitohenkilökunta seuraa asukkaan voimavaroja, terveydentilaa, vointia ja mahdollisia kipuja
päivittäisessä työssään.
Asukkaita kannustetaan liikkumaan mahdollisimman paljon.
Asukkaiden terveyden edistämisessä kiinnitetään huomiota erityisesti ravitsemukseen,
liikkumiseen ja riittävään lepoon.

Ryhmäkodeilla seurataan asukkaan painoa (1 x kk), verenpainetta ja  verensokeria. Tarvittaessa
otetaan verikokeita, pika-CRP tai pika-INR. Syksyisin rokotetaan asukkaat influenssaa vastaan
heidän niin halutessaan.

Osa hoitajista on suorittanut kuntoutuksen osaamisalan lisäkoulutuksen ja kaksi hoitajaa
työskentelee haavanhoidon vastuuhenkilöinä.

Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta
kiireettömissä tilanteissa
Lääkäripalvelut tulevat ryhmäkodeille Kangasalan terveyskeskuksen kautta. Lääkärinä toimii
Tuuli Löfgren.
Ryhmäkodeilla on käytössä lääkärivihko, johon hoitajat kirjaavat lääkärin huomiota vaativat
asiat.
Lääkäri käy keskiviikkoisin ja tarvittaessa hänet tavoittaa virka-aikana puhelimitse. Iltaisin ja
muina aikoina konsultoidaan Kangasalan kaupunginsairaalan tai Valkeakosken aluesairaalan
päivystävää lääkäriä. Kotisairaalan sairaanhoitajaa on myös mahdollista konsultoida.
Uusille asukkaille lääkäri tekee tulotarkastuksen.
Kotisairaala -mahdollisuus pidetään mielessä.

Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi
Akuuttitilanteissa asukas lähetetään joko terveyskeskukseen tai erikoissairaanhoitoon yleensä
lääkärin konsultoinnin perusteella.
Kuljetus tilataan hätäkeskuksen 112 kautta. Hoitotiedote ja lääkityslista annetaan asukkaan
mukaan jatkohoitoon siirrettäessä.
Lähettävä hoitaja huolehtii kirjaukset asukkaan tietoihin ja ilmoittaa jatkohoitoon lähettämisestä
omaisille.

Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen
hoito, jne.)
Omalääkäri voi konsultoida tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita. Erikoissairaanhoitoon
siirtyminen tapahtuu lääkärin lähetteellä.
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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 yhteistyössä vastuusairaanhoitajan
kanssa, lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä vastaavat sairaanhoitajat. Jokainen on velvollinen
perehtymään lääkehoitosuunnitelmaan.
Lääkehoitosuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja sen allekirjoittaa johtava ylilääkäri Tiina
Viitaniemi.

Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot
Lääkäri Tuuli Löfgren
Sh Elina Suojanen

Potilasasiamiehen yhteystiedot
Tampereen kaupunki, potilasasiamies
PL 487, 33101 Tampere
potilasasiamies@tampere.fi
040 800 4186 tai 050 5272 949 maanantai-torstai klo 9:00-11:00
Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma

Palvelu- ja hoitosuunnitelma -neuvottelussa kerätään tarvittava tieto asukkaan aikaisemmista
elämänvaiheista, sairauksista, lääkityksestä ja toiveista.
Lähestymistapa on voimavaralähtöinen ja toimintakykyä ylläpitävä. Asukas ja omaiset ovat
avainasemassa.
Rai-toimintakyvyn arvio (puolivuosittain) ja MNA-ravisemustilan arvio ohjaavat
kokonaisvaltaista suunnitelman laadintaa. Kaatumisriskin arviointi.
Näiden arvioiden perusteella suunnitellaan ja varmistetaan asukkaan tarvitseman hoidon, hoivan
ja tuen sisältö, määrä sekä laatu.

12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY
(Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet)

Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta
Palvelua tuotetaan kaupungin toimeksiantona ja henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä
toimii Kangasalan kaupunki.

LIITE Ohje asiakastietojen käsittelystä.

Ryhmäkodeilla on käytössä Mediatri-potilastietojärjestelmä toiminnan ohjauksen työvälineenä
sekä asukkaiden tietojen jokapäiväisessä käsittelyssä.

Hoitotyön osalta järjestelmään on kirjattu hoidon tarve, tavoitteet, hoitotyön suunnitelma ja
hoitotyön toiminnot. Rakenteisen kirjaamisen periaatetta noudatetaan.

Jokaisella käyttäjällä on omat henkilökohtaiset tunnukset.
Käyttäjä allekirjoittaa potilastietojärjestelmän käyttäjäsitoumuksen, jolla hän sitoutuu
noudattamaan salassapitosäännöksiä.
Esimies arkistoi allekirjoitetut sitoumukset.

Työntekijä on oikeutettu katsomaan vain niiden 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

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf
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Tietosuojavastaavan yhteystiedot
sihteeri Marjatta Vaskelainen, sosiaalipalvelut, ICT-palvelukoordinaattori Päivi Joutsen puh. 040
133 6635, Vanhustyön johtaja Elina Rissa, terveyspalvelut

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 perehtyy Rikun ryhmäkotien hoitotyön periaatteisiin, asiakastietojen käsittelyyn ja
tietosuojaan. Omavalvontakansio toimii myös perhdytyksen pohjana.

Kangasalan kaupungin uuden henkilön perehdytysohjeet ja tarkistuslista toimivat tukena.
Ohjekansio on jokaisessa tietokoneessa kuvakkeena ja Klanetin kansiossa, jossa tietosuojaan ja -
turvaan liittyvää ohjeistusta.

Työntekijät ovat suorittaneet Tietoturva- ja tietosuoja terveydenhuollossa verkkokurssin.

Mediatri -pääkäyttäjä huolehtii yhdessä osastonhoitajan kanssa tunnushallinnan ja kantaa
päävastuun uusien käyttäjien perehdyttämisestä.

Jokaisen hoitajan tulee huolehtia, etteivät asukastiedot joudu laittomasti sivullisten tietoon.

Henkilötietolaissa ja potilastietolaissa mainittu vaitiolovelvollisuus säilyy myös sen jälkeen, kun
palvelussuhde tai tehtävä on päättynyt.
Tietosuojan omavalvonta (sis. tarkastus) on tehty 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)
Toimistosihteeri huolehtii asiakirjojen arkistoinnin Kangasalan kaupungin ohjeistuksen mukaan.

Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa
Asukas / omainen allekirjoittaa asiakas- ja potilastietojen luovuttaminen- kaavakkeen.
Tietojen luovuttamisesta tehdään merkintä Mediatriin. Jos asukkaan omainen haluaa tutustua
potilastietojärjestelmän kirjauksiin, kysytään lupa aina asukkaalta ja se kirjataan ylös.

"Yhteistoiminta-alueella hoidettavien asiakkaiden koko hoito-ja palvelujen 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.

http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/uploads/m290kggfj8w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/drs1w.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/r63fxb8bp1c8toy.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/64znaj.pdf
http://www.tietosuoja.fi/uploads/8cv17p0zbo1.pdf
http://www.tietosuoja.fi/1582.htm
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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 päämäärä on turvata koko organisaation toiminnalle tärkeiden arkistojen ,
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
Säännöllisesti käydään asiakastietojen käsittelyä läpi ja kirjaamisen kehittäminen on yksi
isoimmista haasteista.
Osastonhoitaja huolehtii yhdessä toimistosihteerin kanssa käyttäjätunnusten ja salasanojen
passivoimisesta työsuhteen päätyttyä mahdollisimman pian.

13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA
Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua
Koko henkilökunta arvioi säännöllisesti palvelujen laadun ja yhteistyön sujumista ottaen
huomioon asukkaiden toiveet ja kommentit.

Luettelo alihankkijoita
Jalkojenhoito Helin Poli / Heli Välimäki
Kampaaja-parturi Tiina Lanne

Kehittämissuunnitelma
Rikun ryhmäkodeilla on käytössä Kangasalan kaupungin kehittämissuunnitelma 2014 - 2020.
Suunnitelma on luettavissa Kangasalan kaupungin nettisivuilla.

Kehittämissuunnitelma motivoi henkilökuntaa osallistumaan aktiivisesti kunnan tai muun
organisaation koulutuksiin ja vahvistamaan omaa osaamistaan.

14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI
Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta
Osastonhoitaja valvoo, että omavalvonta toteutuu käytännössä ja kaikki liitteet on tarkistettu ja
kaikkien saatavilla.
Omavalvontasuunnitelma on kopioituna ryhmäkodin pienkotien ilmoitustauluilla ja uuden puolen
eteisen ilmoitustaululla myös asukkaiden/asiakkaiden luettavissa.
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Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista
Omavalvontasuunnitelmaa täydennetään aina kun tarve vaatii ja se päivitetään vuosittain.
Osastonhoitaja vastaa sen päivittämisestä ja hän voi delegoida joitakin osioita hoitajille.
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa palveluesimies Satu Järvenpää.

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä
omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään.
Paikka ja päiväys
18.8.2021

Allekirjoitus
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja)

Nimenselvennys Satu Järvenpää, palveluesimies


