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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Palveluntuottaja:

Nimi Hyvinvointipalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus

Y-tunnus 1923299-5

Kunnan nimi Kangasalan kaupunki

Kuntayhtymän nimi Kangasala-Pälkäne sote – yhteistoiminta-alue

Sote-alueen nimi Pirkanmaan sotealue

Toimintayksikkö:

Nimi Vanhainkoti Pentorinne

Katuosoite Pappilantie 2

Postinumero 36810

Postitoimipaikka Kuhmalahti

Sijaintikunta yhteystietoineen Kangasalan kaupunki,

Kunnantie 1PL 50, 36201 Kangasala

Vanhuspalvelut, pitkäaikaishoito, 42 asukaspaikkaa.

Yksikön esimies, osastonhoitaja  Marjut Hietanen

Puhelin 050 911 1445

Sähköposti marjut.hietanen@kangasala.fi

Vanhustyön johtaja Elina Rissa

Puhelin 050 5207363

Sähköposti elina.rissa@kangasala.fi
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Toimintalupatiedot:

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

Parturikampaamo Eijan hius
Jalkahoitaja Satu Niemi
Jalkahoitaja Heli Välimäki, Helin poli
Hieroja Hanna Aakkula

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettu-
jen palvelujen laadusta. Yksikössä asiakkaat, esimies ja henkilökunta arvioivat sään-
nöllisesti palveluiden laatua ja yhteistyön sujumista. Alihankintatoimintaa arvioi-
daan vuosittain tai tarvittaessa toiminnan arvioinnin ja suunnittelun yhteydessä.
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Pentorinne tarjoaa ikäihmisille yksilöllisiä, laadukkaita ja kodinomaisia hoivan ja
hyvinvoinnin palveluja kunnioittaen itsemääräämisoikeutta, tasa-arvoa ja
kumppanuutta.  Palvelutuotannon painopiste on ennaltaehkäisyssä,
asiakaslähtöisyydessä ja omatoimisuudessa sekä toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden
vahvistamisessa.

Pentorinne toimii osana Kangasalan kaupungin järjestämää vanhushuoltoa ja on
sosiaali- ja terveyslautakunnan hallinnan alainen. Pentorinne tarjoaa
ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa sekä tukee kotona selviytymistä
järjestämällä kotona asuville vanhuksille lyhytaikaishoitoa ja kahtena päivänä
viikossa päiväkeskustoimintaa.
Asukaspaikkoja on 42. Äkillisiin sijoituksiin tarvittavia kriisipaikkoja on kaksi.
Tehostetun lyhytaikaishoidon paikkoja on 7. Päiväkeskuspaikkoja on 10.

Henkilökunnan kokonaisvahvuus on 30 työntekijää. Kiinteistö- ja siivouspalvelut sekä
ateriapalvelut tuottaa Kangasalan kaupunki.

Pentorinteen toiminnan tavoitteita ovat laadukkaan hoidon turvaaminen ja
asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen. Hoitotyön ensisijaisena tavoitteena on
tukea ikääntyvän ihmisen terveyttä ja toimintakykyä. Laadukas hoito tarkoittaa
Pentorinteellä kodinomaista, turvallista, yksilöllistä ja itsemääräämisoikeutta
kunnioittavaa hoitoa. Hoitotyön käytännöt valitaan siten, että lopputulos on
asukkaan kannalta paras mahdollinen eli hyvä olo ja terveys sekä paras
mahdollinen toimintakyky. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat:

KODINOMAISUUS/TURVALLISUUS

 Asukashuoneet ja yleiset tilat pidetään kodinomaisena ja turvallisena
 Eri vuodenaikoina ja juhlapyhinä tilat somistetaan ajankohtaan kuuluvalla

teemalla
 Avoin vuorovaikutus asukkaiden ja omaisten kanssa tuo turvallisuutta ja

luottamusta
 Asukkaat voivat tuoda omaan huoneeseen tauluja, kuvia ja henkilökohtaisia

tavaroitaan

YKSILÖLLISYYS

 Jokainen asukas on yksilö, jolla on oma tahto, tarpeet ja elämän arvot
 Tavoitteena on, että asukkaiden omat toiveet otetaan huomioon hoitotyötä

suunniteltaessa
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 Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka osallistuu hoidon suunnitteluun ja
toteutukseen

 Asukkaat kohdataan samanarvoisina ihmisinä ja erilaisuutta arvostaen
 Asukkaiden muistoja ja kokemuksia kunnioitetaan
 Hoitotyössä näkyy aito läsnäolo, kunnioitus ja arvostus

KOKONAISVALTAISUUS

 Asukkaiden, omaisten ja eri ammattiryhmien kanssa tehdään aktiivisesti
yhteistyötä, jotta asukkaat saavat hyvää ja laadukasta hoitoa

 Tavoitteena on avoin kanssakäyminen päivittäisessä kohtaamisessa
 Hoidon laadun varmistamiseksi hoidossa huomioidaan asukkaiden

päivittäiset psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset tarpeet
 Hoidon suunnittelu tehdään yksilötasolla. On tärkeää, että omaiset voivat

osallistua läheistensä arkeen

KUNTOUTTAVA TYÖOTE

 Päivittäisessä toiminnassa otetaan huomioon asukkaan omat psyykkiset,
fyysiset ja sosiaaliset voimavarat

 Asukkaita kannustetaan käyttämään toimintakykyään ja voimavarojaan
arjen  toiminnoissa

 Asukkaiden jäljellä olevaa toimintakykyä pyritään ylläpitämään, jotta
asukkaat voisivat elää mahdollisimman täysipainoista elämää

 Asukkaita kannustetaan osallistumaan yhteiseen toimintaan ja
virkistystapahtumiin

 Fysioterapeutti käy Pentorinteellä kerran viikossa. Hän osallistuu hoitohenkilö-
kunnan kanssa asukkaiden hoidon suunnitteluun sekä asukkaiden kuntoutta-
miseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

 Osa hoitajista on suorittanut kuntoutuksen osaamisalan koulutuksen.
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3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat

Asukas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien riskien tunnistaminen on omavalvonta-
suunnitelman ja omavalvonnan toimeenpanon lähtökohta. Ilman epäkohtien tun-
nistamista asiakas- ja potilasturvallisuusriskejä ei voi ennaltaehkäistä eikä toteutu-
neisiin epäkohtiin puuttua suunnitelmallisesti. Omavalvonta perustuu riskienhallin-
taan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtien uhkia tulee arvioida
monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta.

Pentorinteen riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnis-
tamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimus-
ten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskienhallintaan kuuluu myös suun-
nitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoi-
miseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi
ja jatkotoimien toteuttaminen.

Palveluntuottajan vastuulla on henkilöstön riittävä perehdytys erityisesti toiminnassa
asiakas- ja potilasturvallisuuteen kohdistuviin riskeihin. On tärkeää, että henkilö-
kunta tuo esiin havaitsemansa riskit tai epäkohdat välittömästi ottamalla yhteyttä
osastonhoitajaan tai palveluesimieheen. Riskienhallinnan edellytyksenä on, että
työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asukkaat ja
heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä
epäkohtia.

Riskinhallinnan työnjako

Työpaikan vaaratekijöiden tunnistaminen ja arviointi on osa jokapäiväistä toimin-
taa. Havaittuihin epäkohtiin on tartuttava ja työturvallisuutta kehitettävä jatkuvasti
osana normaalia toimintaa. Työ kuuluu esimiesten lisäksi kaikille työntekijöille.
Työsuojelun riskinarviointi on osa Kangasalan kaupungin kehittämistoimintaa ja työ-
paikalla tehtävää työsuojelutyötä. Se antaa tärkeää tietoa työpaikan olosuhteista
ja kehittämistarpeista.

Palveluesimies vastaa Pentorinteen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeen-
panosta ja tuloksellisuudesta, ohjeistaa lähiesimiehiä/ henkilöstöä sekä raportoi so-
vittujen ohjeiden mukaisesti ylemmälle johdolle. Esimiehet vastaavat riskien tunnis-
tamisesta, arvioinnista ja riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuu-
desta. He tiedottavat oman vastuualueensa henkilöstöä siitä, miten toimenpiteet
ovat edenneet.
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Palveluesimiehellä ja lähiesimiehillä on vastuu siitä, että työntekijöillä on riittävästi
tietoa turvallisuusasioista. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön
luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskinhallinta vaatii aktii-
visia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien
arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toi-
menpiteiden toteuttamiseen. Yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, ky-
kyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden
palveluiden tarjoaminen on mahdollista.

Pentorinteen riskienarviointi on tehty 12.10.2021
Riskinarvioinnin päivitys Covid-19 tilanteesta on tehty 15.5.2020, 28.9.2020 ja
30.12.2020

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen

Potilas- ja asiakasturvallisuus ovat hoidon, hoivan ja palvelun laadun perusta. Poti-
las- ja asiakasturvallisuus näkyy sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa ja käytän-
nön toiminnassa siten, että palvelut ovat vaikuttavia ja turvallisia ja asiakkaat sekä
potilaat yhdenvertaisia toimijoita palveluprosessissa.

Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden potilas ja asiakasturvallisuus-
suunnitelmassa kuvataan potilas- ja asiakasturvallisuuden toimeenpanoa turvalli-
suuskulttuurin, johtamisen, vastuiden määrittämisen sekä toimintaa ohjaavien sää-
dösten näkökulmasta. Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma sisältää riskienhallin-
nan sekä keskeiset potilas- ja asiakasturvallisuuden menetelmät ja toimeenpanon.

Pentorinteellä noudatetaan Kangasalan kaupungin työterveyshuollon sekä työsuo-
jelun toimintasuunnitelmia, jotka päivitetään vuosittain. Nämä materiaalit ovat lu-
ettavissa Kangasalan kaupungin henkilöstön yhteisessä tietokannassa (Intra-
net/Henkilöstöasiat/Työterveyshuolto), johon kaikilla työntekijöillä on pääsy. Toimin-
tasuunnitelmat sisältävät arvion riskeistä työterveyshuollon ja työsuojelun näkökul-
masta. Työterveyshuollon lakisääteisissä työpaikkaselvityksissä kartoitetaan työpai-
kan olosuhteet ja arvioidaan niiden terveydellinen merkitys.

Vanhuspalveluiden riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan suunnitelma päivitetään
ja valvonnan toimenpiteet toteutetaan vuosittain. Sisäistä valvontaa tehdään mm.
tietosuojalainsäädännön toteutumisen, talouden seurannan sekä toiminnan laa-
dun osalta.

Kiinteistöihin, jossa on sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa, on laadittu pelastus-
suunnitelma. Pelastussuunnitelmat päivitetään säännöllisesti. Suunnitelma sisältää
toimintaan liittyvän yksikkökohtaisen riskienarvioinnin, joka päivitetään vuosittain;
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onko kirjatuille riskeille tehty jotain, ovatko riskit poistuneet ja mitä voitaisiin tehdä
toisin, jos riski on vielä olemassa.

Pentorinteelle on laadittu myös väkivallan uhan hallinnan toimintamalli. Henkilöstön
kohtaamaa väkivallan uhkaa voidaan hallita, kun se tiedostetaan ja ennakoidaan
ryhtymällä tarpeellisiin toimiin. Väkivalta voi ilmetä mm. uhkaavana käytöksenä,
ahdisteluna ja pelotteluna tai fyysisenä väkivaltana, kuten kiinnipitämisenä tai hui-
tomisena. Mikäli henkilöstö joutuu fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi työteh-
tävien hoitamisen aikana, toimitaan toimintaohjeen mukaisesti.

Pentorinteen lääkehoitosuunnitelma sisältää lääkehoidon riskien tunnistamisen me-
nettelytavat ja vastuut sekä ohjeistuksen dokumentoinnista, lääkkeiden turvallisesta
säilyttämisestä.

Asiakkailta ja asiakkaiden tukiverkostoilta saadut palautteet ja kehittämisehdotuk-
set kirjataan ja käsitellään työpaikkakokouksissa. Hoitajat kirjaavat asiakkaiden, asi-
akkaan tukiverkoston sekä yhteistyötahojen toiveita hoidon suhteen tulohaastatte-
lun yhteydessä sekä hoitosuunnitelmaa päivitettäessä Mediatri - potilastietojärjes-
telmään sekä iRai-järjestelmään.

Asiakkaille ja/tai asiakkaan tukiverkostolle lähetetään kerran vuodessa asiakastyy-
tyväisyyskyselykaavake, johon voi vastata joko kirjallisesti tai sähköisesti. Kyselyn tu-
lokset käsitellään henkilöstön kanssa ja kehittämistoimenpiteet nousevat asiakasky-
selyn tuloksista.

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen

Työntekijät ilmoittavat havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit omalle
esimiehelleen. Riskinhallinnassa saatua tietoa hyödynnetään kehittämistyössä. Vas-
tuu tästä on lähiesimiehellä ja työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen joh-
don käyttöön.

Päivittäisessä toiminnassa käytetään HaiPro-raportointimenettelyä, johon kirjataan
asiakkaiden/asukkaiden hoitoon liittyvät haittatapahtumat (mm. lääkitysvirheet) ja
läheltä piti-tilanteet sekä henkilöstön työturvallisuuteen ja asiakasturvallisuuteen liit-
tyvät uhka- ja vaaratilanteet. HaiPro- ohjelman kautta tieto ilmoituksista tulee esi-
miehille ja palveluesimiehelle. Ilmoitus tehdään tarvittaessa myös henkilöstöjohta-
jalle. Asiakkaiden/asukkaiden hoitoon liittyvien tapahtumien ja läheltä piti -tilantei-
den käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Lähiesimiehet
seuraavat ja käsittelevät HaiPro - järjestelmään tehtyjä ilmoituksia ja käyvät ne
säännöllisesti läpi työpaikkakokouksissa.
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HaiPro - järjestelmä on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen ja ilmoitusten perus-
teella mietitään yksikön muutostarpeita ja kehittämiskohteita. Vastuu riskinhallin-
nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palveluntuottajalla, mutta
työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon tiedoksi. Haittatapahtumien
käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan/asukkaan ja tar-
vittaessa heidän tukiverkostonsa kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seu-
rauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai hänen tukiverkostoaan infor-
moidaan korvausten hakemisesta.

Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta tehdään välittömästi ilmoitus esimie-
helle ja asiasta ollaan tarvittaessa yhteydessä työterveyshuoltoon. Työntekijä täyt-
tää vakuutusta varten yhdessä esimiehensä kanssa työtapaturmailmoitus - lomak-
keen ja toimittaa sen esimiehelle.

 Laatupoikkeamien, epäkohtien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien va-
ralle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jat-
kossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja
tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toi-
menpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja –ilmoitukset, jotka tiedotetaan tarvitta-
vassa laajuudessa henkilöstölle.
Asiat otetaan esille yhteisenä oppimisena, ei syyllistäen. Tapahtumille etsitään rat-
kaisuja ja ennakointia, jotta vältyttäisiin vastaavanlaisilta tapahtumilta.

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano

Työskentelyyn liittyvistä toimintatapojen muutoksista tiedotetaan henkilökuntaa
muun muassa työpaikkakokouksissa ja lähettämällä tiedote työntekijän työsähkö-
postiin. Kokouksista kirjataan muistiot, jotka ovat luettavissa sekä ilmoitustaululla
että työntekijän henkilökohtaisessa työsähköpostissa. Yhteistyötahoja tiedotetaan
tarvittaessa korjaavista toimenpiteistä tai toimintatapojen muutoksista.
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustajat

Sosiaali- ja terveyskeskuksen kokonaisuudesta vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja Ma-
rika Lanne. Vanhuspalveluiden kokonaisuudesta vastaa vanhustyönjohtaja Elina
Rissa. Asumispalveluiden osalta vastaa palveluesimies Satu Järvenpää

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilöt ja toimeenpanotyöryhmä

Palveluesimies Satu Järvenpää puh. 040 0502825
Osastonhoitaja Marjut Hietanen puh. 050 9111445

Pentorinteen omavalvontasuunnitelma on laadittu yksikön esimiehen ja henkilö-
kunnan yhteistyönä.  Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi
omaa toimintaansa säännöllisesti. Henkilöstö kuulee asukkaita ja heidän tukiverkos-
toaan hoidon ja hoivan laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ot-
taa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä. Henkilökunta osallistuu
omavalvonnan kehittämiseen muun muassa säännöllisissä työpaikkakokouksissa
sekä kehittämispäivissä.

Pentorinteen omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavat osastonhoi-
taja Marjut Hietanen ja sairaanhoitaja Marianna Kuuslehto. Omavalvontasuunnitel-
man hyväksyy ja vahvistaa palveluesimies Satu Järvenpää.

Omavalvontasuunnitelman seuranta

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun
ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.

Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus varmistetaan tarkistamalla ja päivittä-
mällä omavalvontasuunnitelma vähintään kerran vuodessa.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma on nähtävillä siten, että asiakkaat,
asukkaat ja heidän tukiverkostonsa ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat hel-
posti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen.

Omavalvontasuunnitelma löytyy Kangasalan kaupungin internetsivuilta osoitteesta
https://www.kangasala.fi/Sosiaali- ja terveyspalvelut/Ikääntyneiden
palvelut/Ikäihmisten asuminen/Ympärivuorokautinen asuminen/Laitoshoito
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
Palvelutarpeen arviointi

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asukkaan ja tarvittaessa hänen
omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on
henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen
selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitämi-
nen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi
kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaali-
nen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintaky-
vyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveyden-
tilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys
tai kipu.

Pentorinteellä arvioinnin lähtökohtana on asukkaan/asiakkaan oma näkemys voi-
mavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion
kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä
kuntoutumisen mahdollisuudet.

Palveluntarvetta arvioidaan RAI-järjestelmän avulla aina puolen vuoden välein tai
toimintakyvyn muuttuessa merkittävästi. RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonke-
ruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu vanhus- tai vammaispalvelun
asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman
laatimiseen.

Asukkaiden ravitsemustilaa tarkkaillaan MNA-testin avulla RAI-arviointien
yhteydessä tai useammin, mikäli herää epäilys asukkaan virheravitsemuksesta.
Asukkaiden painoa tarkkaillaan säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Asukkaille tehdään muistitoimintoja mittaava testi tarpeen mukaan. Yleisimmin
käytetty ja yksinkertaisin muistitesti on Mini-Mental State Examination (MMSE), jossa
on 30 kysymystä orientaatiosta, muistista, päättelystä ja hahmotuksesta.

Pentorinteellä myös asukkaan omaiset ja läheiset otetaan mukaan hoidon- ja pal-
veluntarpeen arviointiin tulotilanteessa ja säännöllisten RAI-arviointien yhteydessä
sekä tarvittaessa asukkaan voinnin muuttuessa.
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Hoito- ja palvelussuunnitelma

Asukkaan päivittäinen hoitosuunnitelma on asiakirja, joka täydentää asukkaalle
laadittua palvelusuunnitelmaa ja jolla viestitään muun muassa palvelun järjestä-
jälle asukkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista.

Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä asukkaan kanssa hänen tarpeistaan lähtien.
Vanhuspalvelulain 16 §:n mukaisesti asukkaan oma näkemys kirjataan suunnitel-
maan. Myös omaisilla on mahdollisuus tuoda ilmi asukkaan hoitoon ja huolenpi-
toon liittyviä toiveita ja näkemyksiä.

Pentorinteellä asukkaan hoidon ja palvelun tarve kirjataan asukkaan
henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa ja kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan.
Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen
ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet.

Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista seurataan moniammatillisesti
päivittäisessä hoitotyössä, sekä puolivuosittaisten RAI-arviointien yhteydessä.
Arvioinnista saatua tietoa voidaan käyttää kehitettäessä työyhteisön työtapoja,
yhteistyötä sekä hoito- ja palvelusuunnitelmakäytäntöjä sekä palvelujen
joustavuutta.

Korostamme työntekijän perehdytysvaiheessa asiakaslähtöisen hoitosuunnitelman
merkitystä osana laadukasta hoitotyötä. Hoitosuunnitelmien päivittämisen
toteutumatta jääminen on asukasturvallisuuteen liittyvä riski. Asukkaan
hoitosuunnitelma on näkyvillä potilastietojärjestelmässä päivittäisten hoitotoimien
etusivulla. Hoitosuunnitelmaa päivitetään aina asukkaan voinnin tai tarpeen
muuttuessa. Hoitosuunnitelman tarkastamisesta ja päivittämisestä vastaa
asukkaalle nimetty omahoitaja.

Asiakkaan kohtelu
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeu-
desta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen
liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtai-
nen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapaut-
taan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtä-
vänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen
osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Pentorinteellä asukkaan itsemäärämisoikeutta pyritään noudattamaan kaikissa
toiminnoissa niin pitkään kuin mahdollista. Asukkaan omat toiveet ja ajatukset
huomioidaan hänen hoidossaan asiakaslähtöisesti. Kun hoitaja joutuu
päättämään hoitotoimista asukkaan puolesta, tehdään se asukasta kunnioittaen.
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Arjessa asukas otetaan mukaan niihin toimintoihin, joihin hän pystyy osallistumaan
toimintakyky ja voimavarat huomioiden. Noudatamme salassapitovelvollisuutta ja
asukastietoja ei anneta ulkopuolisten tietoon.

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt:

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuvat ensisijaisesti
vapaaehtoisuuteen. Palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön
itsemääräämisoikeutta. Jos rajoitustoimenpiteisiin joudutaan turvautumaan, on
niille oltava laissa säädetty peruste. Sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta
voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys
tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä
tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset.

Perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä käytetään vain äärimmäisissä tapauksissa,
asukkaan oman turvallisuuden sitä vaatiessa. Rajoitustoimenpiteet pyritään aina
toteuttamaan lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti
asukkaan ihmisarvoa kunnioittaen. Asukkaan hoito-, palvelusuunnitelmaan
kirjataan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen käytännöistä ja välineistä.
Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös potilasasiakirjoihin. Päätös on
aina määräaikainen ja sen tekee lääkäri.

Pentorinteellä rajoitteita käytetään asukkailla ainoastaan heidän oman turvallisuu-
tensa takaamiseksi ja todelliseen tarpeeseen perustuen. Henkilökunta huolehtii,
että rajoitteita käytetään ohjeita noudattaen ja että asukasta valvotaan riittävästi.
Rajoitteiden vaikutuksia seurataan havainnoimalla, kirjaamalla ja tiedottamalla
moniammatillisesti yksikön yhteisissä palavereissa. Tarvittavat rajoitustoimenpiteet
arvioidaan aina asiakaskohtaisesti niin, että ne ovat oikeassa suhteessa tavoitel-
tuun päämäärään tai uhkaavaan vaaratilanteeseen nähden.

Pentorinteellä tarvittaessa käytettäviä rajoittamisvälineitä ovat sängyn laidat, mag-
neettivyö, lepositeet, geriatrinen tuoli, hygieniahaalari sekä erilaiset turvavyöt.

Yksikön ulko-ovet ovat asiakasturvallisuuden vuoksi lukittuina. Tämä varmistaa sen,
että asiakas/asukas saa liikkua yksikön tiloissa vapaasti, mutta turvallisesti, ilman ek-
symisriskiä.

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johta-
valle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Suuri osa sosiaalipalve-
luista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai
epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta henkilöstön kanssa.

Asiakkaita kohdellaan ammatillisesti, tasavertaisesti ja palveluiden myöntämisen
perusteita noudattaen. Epäasiallista kohtelua pyritään ehkäisemään henkilöstön
valinnalla, perehdytyksellä sekä koulutuksella. Työyhteisössä tuetaan avoimeen
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vuorovaikutukseen, jolloin asioista voidaan keskustella jo ennen ongelmien ilmaan-
tumista. Jos Pentorinteellä ilmenee asiakkaan kaltoinkohtelua, siihen puututaan vii-
pymättä ja tilanne selvitetään pikaisesti ja avoimesti. Jokaisen vastuulla on tiedot-
taa asiasta omalle esimiehelle.

Epäasiallisen tapahtuman ilmetessä yksikössä selvitetään esimiehen johdolla mitä
on tapahtunut. Esimies keskustelee ensin kahden kesken asianomaisten kanssa.
Kaikkia osapuolia, asukasta, hänen läheisiään ja henkilöstöä kuullaan. Jos epäasi-
allista kohtelua tai toimintaa on ilmennyt yksikön taholta, otamme asukkaaseen ja
tarvittaessa hänen läheisiinsä yhteyttä. Tapahtuma käsitellään yhdessä heidän
kanssaan. Asia käsitellään työpaikkakokouksissa ja tarvittaessa toimintatapoja
muutetaan.

Jos epäillään tai havaitaan, että asiakkaan omainen kohtelee asiakasta epäasialli-
sesti fyysisesti tai psyykkisesti, järjestetään neuvottelu, jossa keskustellaan asiasta
omaisen kanssa. Tarvittaessa konsultoidaan muita viranomaisia, kuten lääkäriä tai
edunvalvojaa sopivan ratkaisumallin löytämiseksi. Tilanteessa tehdään arvio siitä,
onko asiakkaan fyysinen tai henkinen terveys vaarassa.

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §)
tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy
asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen.

Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa kielteisiä
vastatoimia ilmoituksen seurauksena. Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnis-
tää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei niin tehdä, ilmoituksen te-
kijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa on
määritelty, miten riskinhallinnan prosessissa epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpi-
teet toteutetaan.

Jos epäkohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omavalvonnan menet-
telyssä, se otetaan viipymättä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii
järjestämisvastuussa olevan tahon toimenpiteitä, siirretään vastuu korjaavista toi-
menpiteistä toimivaltaiselle taholle.

Kaltoinkohtelu ja epäasiallinen käytös selvitetään aina asukkaan kanssa. Asuk-
kaalla ja/tai omaisella on oikeus tehdä muistutus tai antaa millä muulla tavalla ta-
voin tahansa palaute epäasiallisesta kohtelusta. Esimiesten vastuulla on puuttua
epäasialliseen kohteluun. Epäasialliseen kohteluun puututaan heti ja sovitaan tar-
vittavat toimenpiteet.

Kangasalan kaupungilla on käytössä tarvittaessa varoitusmenettely. Työkäyttäyty-
misen käsittelyssä on esimiehen lisäksi mukana tarvittaessa palveluesimies, työsuo-
jeluvaltuutettu ja luottamusmies. Myös työterveyshuollon ja henkilöstöpalveluiden
konsultointia hyödynnetään tarpeen mukaan.
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Kangasalan kaupungilla on toimintamalli lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäise-
miseksi. Jos havaitaan tai epäillään, että kaltoinkohtelua tai epäasiallista käytöstä
tapahtuu asukkaan läheisen taholta, toimitaan toimintaohjeen mukaisesti. Ohje
löytyy kaupungin intranetistä (Intranet/Oikopolut/Ohjeet kirjasto). Mikäli asukkaan
läheinen kaltoinkohtelee asiakasta taloudellisesti, otetaan yhteyttä vanhushuollon
sosiaalityöntekijään.

Muistutusmenettely

Asiakas tai hänen edustajansa voi tehdä kirjallisen muistutuksen lomakkeella, joka
löytyy kunnan internet sivuilta

https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet-ja-vaiku-
tusmahdollisuudet/asiakaspalaute-ja-muistutus

Muistutukset osoitetaan sosiaali- ja terveysjohtajalle.
Kangasalan kaupunki
Sosiaali- ja terveyskeskus
Sosiaali- ja terveysjohtaja
PL 50 36201 Kangasala

Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa (Asiakaslaki 23 §). Kirjallinen vas-
taus annetaan 4 viikon kuluessa muistutuksen saapumisesta. Jos muistutus on saatu
suullisesti tai sähköpostitse, kerrotaan että asian käsittely aloitetaan ja vastaus lähe-
tetään kirjallisesti.
Viranhaltijapäätöksissä on muutoksenhakuosoite.

Kantelu

Kantelun voi tehdä, kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation
tai henkilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasian-
mukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella. Kantelu
tehdään Aluehallintovirastolle. Kantelun käsittelyn yhteydessä Aluehallintovirasto
pyytää yksiköstä selvitystä kantelun kohteena olevaan asiaan. Aluehallintoviraston
antama ratkaisu kanteluun annetaan tiedoksi perusturvalautakunnalle ja käsitel-
lään ao. yksikössä.
Ratkaisun edellyttämät korjaustoimenpiteet pyritään tekemään viipymättä. Vaikka
Aluehallintoviraston kantelu ei antaisikaan aihetta korjaaville toimenpiteille, käy-
dään silti keskustelu yksikössä siitä, miten vastaavilta tilanteilta jatkossa vältyttäisiin.

Asukkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittä-
miseen

Asiakkaan ja omaisten osallisuus tarkoittaa heidän näkemyksensä ja toiveidensa
huomioon ottamista kaikissa palveluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä tilan-
teissa. Asukkaalta ja omaiselta saatavaa palautetta hyödynnetään palvelun laa-
dun arvioinnissa sekä yksikön toiminnan kehittämisessä.

https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet-ja-vaikutusmahdollisuudet/asiakaspalaute-ja-muistutus
https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet-ja-vaikutusmahdollisuudet/asiakaspalaute-ja-muistutus
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Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

Asiakaspalaute on olennainen osa asiakas-/asukaskeskeisen yksikön toiminnan
parantamista ja asiakastyytyväisyyden kehittämistä. Tavoitteena on, että
reaaliaikainen mahdollisuus palautteen antamiseen ja saamiseen estäisi monien
ongelmatilanteiden syntymisen ja mahdollistaisi niiden nopean selvittämisen.
Saadun asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyskyselyjen vastausten pohjalta
nostetaan esille yksikön vahvuudet ja kehittämiskohteet. Jatkuvan kehittämisen
tavoitteena on, että työntekijät ymmärtävät ja hyväksyvät prosessin mukaisen
toiminnan.
Parannuskohteet liittyvät usein huonosti määriteltyihin toimintatapoihin,
puutteelliseen ohjeistukseen tai asiakkaat/asukkaat voivat olla tyytymättömiä
palvelun sujuvuuteen. Lähtökohtana prosessin parantamiseen voi olla tarve
muuttaa toimintatapoja, ymmärtää asiakastarpeita paremmin tai ajallinen/
laadullinen muutos verrattuna lähtötilanteeseen.

Välitöntä asiakaspalautetta annetaan työntekijöille ja esimiehelle puhelimitse,
sähköpostilla ja kirjeitse. Palautetta saadaan asiakkailta ja heidän omaisiltaan
myös kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta. Palautetta kerätään lisäksi
säännöllisesti vuosittain toteutettavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Lomake on
mahdollista täyttää joko paperilomakkeella tai sähköisesti.  Kyselyn tulokset
käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa ja tarvittaessa sovitaan yksikön
kehittämistoimenpiteistä.

Kaikki palaute kerätään ja tallennetaan yksikön esimiehen toimesta.
Välitön suullinen palaute puhelimessa tai henkilökohtaisessa keskustelussa kirjataan
ja välitetään tiedoksi esimiehelle.
Kirjallinen palaute, jossa on lähettäjän yhteystiedot ja joka sisältää toimintaa
koskevan moitteen, katsotaan muistutukseksi ja käsitellään sellaisena.
Jos kirjallinen palaute sisältää pyynnön, toiveen tai esityksen ja joka ei ole
muistutuksen luonteinen, siihen vastaa yksikön esimies.
Sähköpostitse ei voi antaa salassa pidettävää tietoa. Lähettäjälle vastataan, että
asia on käsittelyssä ja palaamme asiaan kirjeitse.
Lehden yleisönosastokirjoitukseen vastauksen valmistelee vanhustyön johtaja.

Kangasalan kaupungin sähköinen palautejärjestelmä löytyy kaupungin nettisivuilta
https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet-ja-
vaikutusmahdollisuudet/asia

Asiakkaan oikeusturva

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hy-
vään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, va-
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kaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liit-
tyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Pal-
velun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus
tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muis-
tutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai lä-
heinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjalli-
nen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.

a) Muistutuksen vastaanottaja

Asiakas tai hänen edustajansa voi tehdä kirjallisen muistutuksen lomakkeella,
joka löytyy kunnan internet sivuilta https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-ter-
veyspalvelut/asiakkaan-oikeudet-ja-vaikutusmahdollisuudet/asiakaspalaute-
ja-muistutus/

Lomakkeen saa pyydettäessä myös Pentorinteen työntekijöiltä.

Muistutukset osoitetaan sosiaali- ja terveysjohtajalle:
Kangasalan kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus
Sosiaali- ja terveysjohtaja
PL 50 36201 Kangasala

b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Taija Mehtonen ja Laura Helovuo
sosiaaliasiamies@tampere.fi
puhelin 040 800 4187, ma - to klo 9 - 11
puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9 - 11

Käyntiosoite: Frenckellinaukio 2 B, Tampere
Postiosoite: PL 487, 33101 Tampere

Käyntiajat varataan etukäteen puhelimitse. Ajanvaraukseen perustuvia asiakasta-
paamisia järjestetään tarpeen mukaan kaikissa sopimuskunnissa. Palvelut ovat
maksuttomia.

Sosiaaliasiamies palvelee seuraavissa asioissa:

- neuvoo asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
- avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
- tiedottaa asiakkaan oikeuksista
- toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
- seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä

selvitys vuosittain kaupunginhallitukselle

https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet-ja-vaikutusmahdollisuudet/asiakaspalaute-ja-muistutus/
https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet-ja-vaikutusmahdollisuudet/asiakaspalaute-ja-muistutus/
https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet-ja-vaikutusmahdollisuudet/asiakaspalaute-ja-muistutus/
mailto:sosiaaliasiamies@tampere.fi
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b) Potilasasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Arja Laukka ja Taija Mehtonen
potilasasiamies@tampere.fi
puhelin 050 527 2949, ma - to klo 9 - 11
puhelin 040 800 4186, ma - to klo 9 - 11
Käyntiosoite: Frenckellinaukio 2 B , Tampere Postiosoite: PL 487, 33101 Tampere

Käynnit sovittava etukäteen. Potilasasiamiehen ollessa varattuna voit jättää puhe-
linvastaajaan yhteystietosi yhteydenottoa varten.

Asukas tai omainen voi ottaa yhteyttä potilasasiamieheen neuvoja saadakseen
aina, kun on kyse:

- epäillystä potilasvahingosta
- tyytymättömyydestä hoitoon pääsyyn
- tyytymättömyydestä saatuun hoitoon tai palveluun
- muistutuksen tai kantelun tekemisestä
- tiedonsaannista tai potilasasiakirjoihin liittyvistä asioista
- tyytymättömyydestä asiakasmaksuun
- korvausvaatimuksesta esinevahingoissa

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

Pentorinteen asiakkaan/asukkaan toimintakyky ja avuntarve selvitetään hoitosuh-
teen alkaessa. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jota laatiessa
käydään läpi asiakkaan voimavarat ja selviytyminen päivittäisistä toiminnoista. Ta-
voitteet laaditaan yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Pentorinteellä on käytössä kuntouttava työote, jolla tuetaan asukkaan omatoimi-
suutta ja ylläpidetään toimintakykyä. Kaikessa hoitotyössä otetaan huomioon yksi-
löllisyys, asukkaan voimavarat ja senhetkinen jaksaminen. Asukkaille annetaan
mahdollisuus yhdessä oloon, yhteisiin tilaisuuksiin osallistumiseen, mutta myös yksin-
oloon hänen niin halutessa. Pyrimme antamaan aikaa läsnäololle ja keskustelulle.

Kaikessa päivittäisessä hoitotyössä lähtökohtana on kuntouttava työote, jolla pyri-
tään turvaamaan asukkaan toimintakyky mahdollisimman pitkään. Asiakkaan toi-
mintakykyä seurataan ja häntä kannustetaan tekemään kaikkia niitä toimia, joihin

mailto:potilasasiamies@tampere.fi
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hän itse pystyy. Tarvittavat apuvälineet hankitaan ja asiakasta ohjataan niiden
käytössä.

Tarvittaessa hoitajat tilaavat asukkaan toiveesta parturin tai jalkahoitajan asuk-
kaan luokse. Asukas maksaa nämä palvelut itse.

Fysioterapeutti osallistuu hoitohenkilöstön kanssa asukkaan hoidon toiminnalliseen
suunnitteluun ja päivittäiseen kuntoutukseen käydessään Pentorinteellä kerran vii-
kossa.

Torstaisin päivätoiminnan ohjaaja kiertää osastoilla ja järjestää ohjelmaa asukkaille
(ulkoilu, erilaiset pelit, lukeminen, muistelut, hieronta, kauneudenhoito).

Asukkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien ta-
voitteiden toteutumista seurataan muun muassa säännöllisten RAI-arviointien ja
hoitotyön tuntien yhteydessä sekä moniammatillisissa palavereissa.

Ravitsemus

Ravinto ja ruokailu, sekä niihin liittyvä tapakulttuuri, ovat asiakkaille tärkeä osa mo-
nia sosiaalihuollon palveluja. Ravitsemuksessa huomioidaan voimassa olevat väes-
tötason ja eri ikäryhmille annetut ravintoaineiden saanti- ja ruokasuositukset.

Pentorinteellä asukkaiden ravitsemuksesta vastaa Kangasalan kaupungin Ateria-
ja siivouspalvelu. Yksikön tiloissa on oma valmistuskeittiö ja henkilökunta. Ateria-
suunnittelun perusteena ovat valtakunnalliset ravitsemussuositukset.

Ympärivuorokautisissa asumispalveluyksiköissä asukkaille tarjotaan viisi ateriaa päi-
vässä. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus saada välipaloja oman ravitsemushoito-
suunnitelmansa mukaisesti. Hyvä ravitsemustila ylläpitää toimintakykyä ja elämän-
laatua. Ruokailu tuo päivään myös sisältöä ja yhdessäoloa.

Pentorinteellä ruokailun järjestämisessä huomioidaan muun muassa asiakkaiden
toiveet ja mieltymykset, erityisruokavaliot (diabetes, autoimmuunisairaudet, ruoka-
aineyliherkkyydet, -allergiat ja -intoleranssit) sekä uskontoon tai eettiseen va-
kaumukseen perustuvat ruokavaliot.

Asukkaille tilataan heidän ruokavaliotaan tukevat ateriat Jamix-järjestelmän
kautta.

Mikäli asukas kykenee ruokailemaan omatoimisesti, hoitohenkilökunta luo hänelle
siihen edellytykset avustamalla muun muassa hyvään ruokailuasentoon. Tarvitta-
essa hoitohenkilökunta avustaa asukasta ruokailussa, jotta varmistetaan ravitse-
muksen ja nesteytyksen toteutuminen.

Pentorinteellä asukkaiden ravitsemustilaa seurataan säännöllisesti. Huomiota kiinni-
tetään mm. painon ja ruokahalun muutoksiin, ravintoaineiden saantiin sekä suolen



21

toimintaan. Ravintolisiä käytetään tarvittaessa parantamaan asukkaan ravitsemus-
tilaa esim. infektiotilanteessa.

Asukkaiden painoa seurataan säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Lisäksi
kaikille asukkaille tehdään MNA- ravitsemustilan arvio vähintään puolen vuoden
välein RAI-toimintakykyarvioinnin yhteydessä. Jos asukkaan ravitsemustilasta on
huolta, ravitsemusasioihin paneudutaan moniammatillisesti ja pohditaan keinoja
ravitsemustilan parantamiseksi.

Kangasalan kaupungin ravitsemussuunnittelijan palveluja hyödynnetään tarvitta-
essa ja henkilökunta osallistuu järjestettyihin koulutuksiin.

Kaupungin moniammatillinen ravitsemustyöryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuo-
dessa ja laatii painopistealueet ravitsemusasioissa. Kaupungin hyvinvointityöryhmä
kiinnittää myös huomiota ikäihmisten ravitsemusasioihin.

Ateria- ja siivouspalvelupäällikkö: Hannakaisa Haanpää puh. 040 133 6511

Palveluesimies: Tarja Viemerö puh. 050 3956668

Tuotannonsuunnittelija, Jamix:  Tanja Kajava puh. 050 395 6667

Hygieniakäytännöt

Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut
toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat
omavalvonnan tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieni-
asta huolehtimisen lisäksi infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen
estäminen.

Asiakkaiden hygieniahoitoon kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Suojavarusteiden
käyttö arvioidaan aina tarpeen mukaan. Uusille työntekijöille järjestetään perehdy-
tys siitä, miten suojaudutaan erityspotilaita hoidettaessa esim. MRSA ja ESBL.

Työntekijät noudattavat työssään aseptista työjärjestystä. He käyttävät käsidesiä ja
tarpeen mukaan suojavaatetusta.

PSHP:n hygieniahoitaja kouluttaa henkilökuntaa tarvittaessa.

Pentorinteellä on oma hygieniayhdyshenkilö, joka osallistuu säännöllisiin hygienia-
työryhmän kokouksiin sekä koulutuksiin.

THL on julkaissut ohjeen infektioiden torjunnasta pitkäaikaishoidossa ja -hoivassa
(Ohje 2/2020).

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139297/URN_ISBN_978-952-343-464-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Infektioiden torjunta:

Pentorinteellä tartuntoja ehkäistään käsien desinfektiolla ja välineiden ja hoitoym-
päristön asianmukaisella puhdistamisella. Lisäksi hoitotoimenpiteissä ja potilashuo-
neessa pidempiä aikoja ollessaan hoitajat käyttävät myös suojakäsineitä ja muuta
suojavaatetusta.

Asukkaiden hygienianhoitoon kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Uudet työntekijät
perehdytetään esimerkiksi MRSA- ja ESBL-asukkaiden hoitamiseen. Kosketuseristys-
asukkaat sijoitetaan osasto Kuuselaan yhden hengen huoneisiin ja heidän päivittäi-
set hoitotyön toimintonsa suoritetaan vuorossa viimeisenä. Eristyshuoneeseen men-
täessä hoitaja pukeutuu suojavaatteisiin (suojatakki, käsineet, ja suojamaski, tarvit-
taessa suojalasit). Hoitotoimien jälkeen kosketuspinnat pyyhitään tarkoitukseen so-
pivalla liuoksella, Oxivir 3%. Hoitaja riisuu suojavaatteet asianmukaisessa järjestyk-
sessä ja kädet desinfioidaan huolellisesti.

Infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviämistä pyritään ennaltaehkäisemään
opastamalla vierailijoita käyttämään käsien desinfiointiaineita asianmukaisesti.
Osastojen käytävillä ja ulko-ovien läheisyydessä löytyy käsidesiannostelijoita.

Infektiota tai tarttuvaa sairautta epäiltäessä yksikössä torjuntatoimet käynnistetään
välittömästi. Oireiset potilaat hoidetaan omassa kohortissaan, käsihygieniaa tehos-
tetaan ja suojaudutaan hengitystie- sekä muilta eritteiltä. Oireiset hoitohenkilökun-
nan jäsenet siirretään pois hoitotyöstä ja vierailuja ja kokoontumisia rajoitetaan.

COVID-19 varautumissuunnitelma:

Varautumissuunnitelma koskee Kangasalan vanhuspalveluiden kotihoidon, palve-
luasumisen ja laitoshoidon piirissä olevia yksiköitä asiakkaiden ja työntekijöiden tur-
vallisuuden varmentamiseksi poikkeuksellisessa tilanteessa. Suunnitelmassa keskity-
tään erityisesti koronaviruksen tartunnan ehkäisyyn ja toimintaan epidemiatilan-
teessa.  Toimintaa ohjaa tarkemmin Kangasalan Pandemian varautumissuunni-
telma.  Henkilöstöhallinto jakaa henkilöstön työturvallisuutteen liittyviä toimintaoh-
jeita.

Yksikön esimies vastaa, että yksikössä noudatetaan PSHP:n ohjeita koskien Covid-
19-infektion epäilyä, hoitoa ja rajoittamistoimien käyttöä.

PSHP:n verkkosivulla on kooste ajantasaisesta ohjeistuksesta:

https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Koronavirus_COVID19

Covid-19 epidemian aikana viruksen leviämisen estämiseksi läheisten vierailut
hoivayksiköissä toteutetaan pääsääntöisesti ulkona tai erillisessä tapaamistilassa
suojattuna ja varotoimia noudattaen. Tapaamiset sovitaan yksikön kanssa
etukäteen ja vierailuaika on rajattu.

https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Koronavirus_COVID19
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Siivous ja pyykkihuolto:

Siivoushuolto

Pentorinteen siivouspalvelut järjestää Kangasalan kaupunki. Laitoshuoltajat
työskentelevät osastoilla päivittäin.  He siivoavat asukashuoneet ja yleiset tilat
erillisen siivoussuunnitelman mukaisesti.

Hoitohenkilöstö huolehtii asukashuoneiden yleisestä siisteydestä ja roskien viennistä
ulos jätepuristimeen.

Pyykkihuolto

Hoitohenkilökunta huolehtii osittain pyykkihuollon toteutumisesta. Yksikössä on oma
pesula, jossa pestään asukkaiden omia vaatteita ja lyhytaikaisten sijaisten käyttä-
miä suojavaatteita kahtena päivänä viikossa.

Liinavaatteet ja henkilöstön työasut hankitaan vuokrattuina. Liinavaatteiden
pyykkihuollosta vastaa Comforta Oy ja työvaatteista Lindström Oy

Vastuuhenkilön yhteystiedot:
Sari Alenius
Key Account Representative
+358 (0) 40 529 2296
sari.alenius@lindstromgroup.com
Hepolamminkatu 34
33720 TAMPERE

Liinavaatteita tilataan pesulasta kertatilausjärjestelmällä. Liinavaatteet toimitetaan
Pentorinteelle osastomerkillä varustetuissa liinavaatevaunuissa. Puhtaat liinavaat-
teet eivät saa joutua kosketuksiin likaisten vaatteiden tai jätteiden kanssa.

Kuusela-osaston liinavaatevarastoa ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin puhtai-
den vaatteiden säilytykseen. Liinavaatevaraston läheisyydessä on käsihuuhdetta,
koska liinavaatteisiin suositellaan koskettavan aina desinfioiduin käsin. Osaston lii-
navaatevaunuja ei viedä asukashuoneisiin.

Tartunnan leviämisteihin voivat kuulua myös käytetyt vaatteet. Käytetyt vaatteet
lähetetään pesulaan pyykkipusseissa. Pussit suljetaan hyvin ja pudotetaan alas
pyykkikuilusta. Pyykkipussit pidetään omissa telineissään. Pyykkipussitelineen voi
viedä asukashuoneeseen, jotta pyykin saa suoraan pyykkipussiin. Poikkeuksena
ovat eristystilanteet, jolloin huoneessa on oma pyykkipussi. Likapyykkiä käsiteltäessä
vältetään ravistelua ja lajittelua.

mailto:sari.alenius@lindstromgroup.com
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Terveyden- ja sairaanhoito

Pentorinteellä palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on laadittu
toimintaohjeet asiakkaiden suun terveydenhoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen
sairaanhoidon järjestämisestä. Yksikössä on ohjeistus myös asukkaan äkillisen kuole-
mantapauksen varalta.

Henkilökunta seuraa asukkaiden päivittäistä vointia ja muutoksia terveydentilassa.
Yksikössä on osastokohtaiset lääkärivihkot, joihin hoitohenkilökunta kirjaa lääkärin
huomiota vaativat asiat koskien asukkaan vointia tai lääkitystä. Lääkäri käy torstai-
sin lähikierrolla Pentorinteellä. Lääkärinkierron aikana lääkäri tutkii ne asukkaat, joi-
den voinnissa on tapahtunut muutosta, tekee tarvittaessa lääkemuutokset potilas-
tietojärjestelmään ja laatii mahdolliset e-reseptit tai tarvittavat lausunnot. Myös
asukkaiden pitkäaikaissairauksien seuranta, vuosikontrollit ja tulotarkastukset kuulu-
vat lääkärin toimenkuvaan.

Uusille asukkaille tehdään tulotarkastus ensimmäisten viikkojen aikana yksikköön
saapumisesta. Lähiomaisen läsnäolo tulotarkastuksessa on toivottavaa, jotta voi-
daan yhdessä sopia asukkaan hoitoa koskevista asioista, muun muassa hoitolin-
jasta ja -tahdosta. Lääkäri tekee tarvittaessa lähetteet asukkaiden laboratorionäyt-
teistä.

Muina kuin kiertopäivinä lääkärin tavoittaa kiireellisissä tapauksissa puhelimitse. Ar-
kisin virka-aikana konsultoidaan yksikön omalääkäriä, iltaisin ja muina aikoina ote-
taan yhteys Kangasalan terveyskeskukseen tai TAYSin keskukseen. Asukkaan jatko-
hoito määräytyy lääkärin ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa kiireettömät siirtokulje-
tukset tilataan E-potku-järjestelmän kautta.

KONSULTAATIOT VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA
Jos iäkkäiden palveluissa tulee ilta, - yö, - viikonlopun aikana neuvon kysymisen /
konsultaation tarve,

1. konsultoidaan aina ensin Kangasalan kaupunginsairaala / kotisairaalan työvuo-
rossa olevaa sairaanhoitajaa. Kangasalan kaupunginsairaala p. 040 133 6427
Terveyskeskussairaalan sairaanhoitaja näkee sairauskertomuksen kirjaukset ja osaa
ratkaista osan ongelmista. Ohjeet kirjataan kunnan potilastietojärjestelmään ja
ikäihmisten palveluiden asiakastietojärjestelmiin.

2. Jos ongelma ei ratkea sairaanhoitajaa konsultoitaessa eikä voi odottaa terveys-
keskussairaalan / yksikön oman lääkärin viikonloppu konsultaatiota, terveyskeskus-
sairaaloista ja asumispalveluyksiköistä soitetaan Taysin keskukseen p. 03 311611,
josta puhelut ohjataan seuraavan ohjeen mukaisesti:
• Geriatrian takapäivystäjälle; iäkkäiden asumispalveluyksiköistä tulevat konsultaa-
tiot arkisin klo 15-20, viikonloppuisin ja arkipyhinä 9-20.
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• Sisätaudeille; <65 v koskevat konsultaatiot asumispalveluyksiköistä, ja kaikki yksiköt
klo 20-08, jolloin ei geriatrian päivystystä ole.

3. Terveyskeskussairaaloista konsultoidaan lähintä päivystystä, johon potilas lähetet-
täisiin, Acuta, Valkeakoski P. 03 311 67260.
Konsultoiva taho kirjaa saamansa ohjeen huolella omaan asiakas/potilastietojärjes-
telmään ja kirjaa konsultaation antaneen lääkärin nimen ylös.

KANGASALAN KOTISAIRAALA
Tarvittaessa Pentorinne käyttää kotisairaalan palveluita.
Kotisairaala on Kangasalan Kaupunginsairaalan yksikkö, jonka henkilökuntaan kuu-
luu lääkäri ja sairaanhoitajia. Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista, yksilöllistä ja kor-
keatasoista hoitoa potilaan omassa kodissa ja hoitopaikassa (esim. palvelutalot).
Kotisairaalaan tullaan lääkärin lähetteellä ja kotisairaalan lääkäri päättää, sovel-
tuuko potilas kotisairaalan hoidettavaksi.

Kotisairaala tekee yhteistyötä mm. erikoissairaanhoidon, ensihoidon, omalääkä-
rien, vuodeosastojen, kotihoidon ja palveluasumisen yksiköiden kanssa. Kotisairaa-
latoiminta korvaa vuodeosastohoitoa.

Kotisairaala antaa terveyskeskussairaalatasoista hoitoa sairaanhoitoa tarvitseville
asiakkaille heidän kotonaan, muun muassa
• suonensisäiset lääkitykset
• nestehoidot
• erilaiset pistokset
• kipupumppuhoidot
• saattohoito, kotikäynnit suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä omaisten kanssa

Yhteystiedot:
Kotisairaalan hoitajat
puh. 040 1336 427
Yöllä: Kaupunginsairaalan vuodeosasto, tiimi 3
puh. 040 1336 708

SELVITYS ENSIAPUJÄRJESTELYISTÄ:
Yksikön omien ensiapujärjestelyjen tarkoituksena on varmistaa asiantunteva en-
siapu ennen ammattilaisten saapumista.

Pentorinteen ensiapujärjestelyt ovat seuraavat:
Yksikössä on ensiapukoulutettuja henkilöitä lakisääteinen määrä.
Henkilöstö kouluttautuu EA1- ja hätäensiapukursseilla tarpeen mukaan.
Vuonna -2021koulutuksen päivitti 14 hoitajaa.
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Kohteessa on ensiapukaappi ja akuuttilääkevarasto, jonka sisällöstä vastaavat yksi-
kön sairaanhoitajat.

Suun hoito:

Pentorinteellä hoitajat huolehtivat asukkaiden suun ja hampaiden päivittäisestä
hoidosta esimerkiksi avustamalla hampaiden harjauksessa, proteesien puhdistami-
sessa ja suun kostutuksessa. Hoitajat myös tarkkailevat mahdollisia suun ongelmia
ja sairauksia ja tarvittaessa konsultoivat suuhygienistiä tai lääkäriä.

Suun terveydenhuollon henkilökunta käy tarpeen mukaan yksikössä tekemässä hoi-
don tarpeen arviointeja sekä suunnittelemassa suun hoidon toteutusta. Käynneillä
tehdään myös pieniä toimenpiteitä sekä neuvotaan hoitohenkilöstöä suun tervey-
teen liittyvissä asioissa. Käynti kirjataan asukkaan potilasasiakirjoihin. Hoidontar-
peen arvioinnista jätetään tiedote myös asukkaan omaiselle.

Tarvittaessa asukas ohjataan hammaslääkärin vastaanotolle. Käyntiä varten yksi-
kön hoitajat täyttävät asukkaasta esitietolomakkeen sekä huolehtivat mahdolli-
sesta esilääkityksestä ennen käyntiä.

Lääkehoito

Pentorinteellä asukkaiden lääkehoito perustuu yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunni-
telmaan, jota päivitetään säännöllisesti. Lääkehoitosuunnitelma on osa henkilöstön
perehdyttämistä. STM:n Turvallinen lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa
lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähim-
mäisvaatimukset, jotka jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä.
Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia palve-
luntarjoajia.

Pentorinteen osastonhoitajalla on ohjaus- ja valvontavelvollisuus turvallisesta lääke-
hoidon toteutumisesta ja laadusta omassa yksikössään. Osastonhoitaja vastaa
henkilöstön riittävästä lääkehoitokoulutuksesta, asianmukaisesta työnjaosta sekä
huolehtii perehdytyksestä ja lääkehoidon turvallisen toteuttamisen edellytyksistä
toimintaympäristössä. Osastonhoitaja vastaa yksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitel-
man ajantasaisuudesta ja ylläpitää henkilöstön yhtenäistä turvallista toimintaval-
miutta lääkehoidon toteutuksen käytänteissä. Osastonhoitajan tukena toimivat
Pentorinteen sairaanhoitajat. Osastonhoitaja tarkastaa luvansaannin edellytykset
(sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri, näyttöjen suoritus-
merkinnät ym.) ja valmistelee yksikkönsä henkilöstön lääkehoidon lupa-asiat luvista
päättävälle yksikön lääkärille.

Pentorinteellä jokaisessa työvuorossa on nimetyt lääkevastaavat hoitajat (myös
lähi- tai muun sosiaali- ja terveydenhuoltoalan perustutkinnon suorittaneet hoita-
jat), jotka vastaavat ko. vuoron aikana asukkaiden lääkehoidosta. Edellytyksenä
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on, että lääkevastaavana toimiva hoitaja on suorittanut LOVE:n ja antanut yksi-
kössä näytöt sekä hänellä on yksikön lääkärin myöntämä voimassa oleva lääke-
lupa. Lääkeluvat myöntää yksikön vastuulääkäri Saija Laurila.

Pentorinteen osastonhoitaja päivittää lääkehoitosuunnitelman ja johtava ylilääkäri
vahvistaa suunnitelman allekirjoituksellaan. Päivitys tehdään, jos ohjeet muuttuvat
tai tulee muita muutoksia.

Lääkehoidon merkittävimmät riskit liittyvät inhimillisten virheiden lisäksi henkilökun-
nan riittävän osaamisen varmistamiseen sekä tiedonkulkuun eri toimijoiden välillä.
Eri tietojärjestelmät aiheuttavat haasteita tiedonkulkuun esimerkiksi sairaaloiden ja
asumisyksiköiden välillä.

Lääkitystietojen ajantasaisuus ja paikkansapitävyys hoitopaikan muuttuessa varmis-
tetaan ensisijaisesti kirjallisesti ajantasaisella lääkelistalla sekä tarvittaessa raportoi-
malla lääkityksessä tapahtuneista muutoksista myös suullisesti. Lääkityspoikkeamia
seurataan HaiPro-järjestelmän avulla.

Lääkehoitosuunnitelma on hyväksytty 6.8.2021.

Kangasalan kaupungin lääkehuollosta vastaa Kaupunginsairaalan johtava ylilää-
käri Tiina Viitaniemi.

Puhelin: 041 336 725

Postiosoite: Herttualantie 28 36200 Kangasala

Sähköposti: tiina.viitaniemi@kangasala.fi

Monialainen yhteistyö

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden
asiakkaiden siirtymät palvelusta toiseen ovat osoittautuneet erityisen riskialttiiksi.
Jotta palvelukokonaisuudesta muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen
tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen
tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä.

Kangasalan kaupungin terveystoimessa ja vanhuspalveluissa on käytössä yhteinen
potilas ja asiakastietojärjestelmä Mediatri, joka mahdollistaa viiveettömän yhtey-
denpidon asiakkaan asioissa, asiakkaan luvalla. Mikäli asiakkaan hoitoon liittyy sel-
laisia seikkoja, joita ei ole nähtävissä potilastietojärjestelmästä, voidaan tarvittaessa
ottaa erikseen yhteyttä toiseen yksikköön puhelimitse. Näitä tilanteita on esim. yh-
teistyö sosiaalipalveluiden kanssa, jossa käytössä on Effica-tietojärjestelmä.
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Kangasalan kaupungin ikäihmisten palvelujen tarvetta arvioi Kangasalan ja Pälkä-
neen moniammatillinen sosiaali- ja terveyskeskuksen SAP - työryhmä (SAP= selvitä-
arvioi-palveluohjaus). SAP-työryhmässä on edustajia kaupunginsairaalasta ja van-
huspalveluista. Ryhmän arvio on peruste viranhaltijoille, jotka tekevät päätökset
palveluista. Palveluohjaus on koordinointityötä, jolla edistetään yhteistoimintaa eri
organisaatioiden ja hallintoalojen välillä. Palveluohjaaja selvittää ja sovittaa yh-
teen eri organisaatioiden palveluja sekä jakaa ja tiedottaa niistä organisaatiossa.

Yksilökohtaisessa palveluohjauksessa keskeistä on asiakkaan ja työntekijän luotta-
mussuhde, asiakaslähtöinen työskentelytapa ja vastuunottaminen asiakkaan pal-
velukokonaisuudesta. Palveluohjaaja huolehtii yhdessä asiakkaan kanssa tarvitta-
vien palveluiden suunnittelusta, hankinnasta ja yhteensovittamisesta. Hän myös
valvoo, että asiakkaan asiat etenevät suunnitellusti. Kangasalan ja Pälkäneen
asiakasohjaajat vastaavat oman alueensa asiakkaiden palveluntarpeen arvioin-
nista sekä omaishoidontuen asioista.

7 ASIAKASTURVALLISUUS

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden potilas ja asiakasturvallisuus-
suunnitelmassa kuvataan potilas- ja asiakasturvallisuuden toimeenpanoa turvalli-
suuskulttuurin, johtamisen, vastuiden määrittämisen sekä toimintaa ohjaavien sää-
dösten näkökulmasta. Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma sisältää riskienhallin-
nan sekä keskeiset potilas- ja asiakasturvallisuuden menetelmät ja toimeenpanon.
Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma on luettavissa henkilöstön sisäisessä tieto-
kannassa.

Asiakasturvallisuutta ja laatua parannetaan riskienhallinnan avulla. Vaaratapahtu-
mien taustalla on usein tekijöitä, jotka on tärkeä saada esiin ennen kuin vaarata-
pahtumia esiintyy. Säännölliset riskikartoitukset, henkilöstökyselyt ja vaaratapahtu-
mien raportointi ovat käytännön keinoja riskien tunnistamiseen.

Hoitotyön prosessien ja tiedonkulun jatkuva kehittäminen vähentävät turvallisuusris-
kejä ja erehtymisen mahdollisuutta. Hyvän turvallisuuskulttuurin syntyminen edellyt-
tää henkilöstön sitoutumista. Myös potilailta ja asiakkailta saatavaa palaute käsitel-
lään järjestelmällisesti.
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Henkilöstö

Pentorinteellä on asiakastarpeita vastaava henkilöstö. Yksikössä noudatetaan van-
huspalvelulain ja laatusuosituksen vaatimuksia. Henkilöstömitoitusta suunniteltaessa
ja arvioitaessa otetaan huomioon asiakkaiden toimintakyky ja avun tarve, palvelu-
rakenne, palvelujen tuottaminen ja saatavuus sekä henkilöstöön ja työn organi-
sointiin liittyvät tekijät.

Terveydenhuollon ammattien harjoittamisen vaatimukset on säädetty terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994). Terveydenhuollon amma-
teissa toimiminen edellyttää koulutuksen ja Valviran laillistuksen tai rekisteröinnin li-
säksi riittäviä ammattitaitoa- ja -tietoja, sekä sitä, että henkilö kykenee terveydenti-
lansa ja toimintakykynsä puolesta toimimaan ammatissaan. Terveydenhuollon lail-
listettuja ammattihenkilöitä ovat sairaanhoitajat, terveydenhoitajat sekä fysiotera-
peutit. Nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat lähihoitajat.

Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä esimies vastaa siitä, että työvuoroissa on tar-
vittava määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Tarvittava henkilöstömäärä riip-
puu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaali- ja ter-
veystoimialan ohjeistuksen mukaan työnantaja tarkistaa ennen päätöstä palveluk-
seen ottamisesta, että palkattavalla henkilöllä on tutkinnon lisäksi myös sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran rekisteröinti. Sosiaali- ja terveystoi-
miala edellyttää, että sekä laillistetut että nimikesuojatut ammattihenkilöt on mer-
kitty Valviran rekisteriin.

Nimike Määrä
Palveluesimies 1
Osastonhoitaja 1
Sairaanhoitaja 3
Lähihoitaja/perushoitaja 25
Fysioterapeutti 1 (1pv/vko)
Kulttuuriohjaaja 1 (1pv/vko)
Ohjaaja/päivätoiminta 1

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa
määritellään sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet.

Ennen kuin avoimeksi tulevia virkoja ja työsuhteita esitetään täytettäväksi, on
selvitettävä, onko työt hoidettavissa työjärjestelyin ja toimintatapojen kehittämisen
kautta olemassa olevalla henkilökunnalla. Kaikista vakituisista toimista ja
pitkäaikaisista sijaisuuksista tehdään täyttölupahakemus. Vakituisen toimen
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täyttöluvan myöntää kaupunginjohtaja, yli 6 kk sijaisuuksien täyttöluvan myöntää
sosiaali-ja terveysjohtaja ja alle 6 kk sijaisuuksiin täyttöluvan myöntää
palveluesimies.

Työntekijän tulee täyttää kelpoisuusehdot ja hänen tulee olla Valviran rekisterissä
(Terhikki tai Suosikki). Uudet työntekijät haastatellaan ja soveltuvuus ikäihmisten
parissa työskentelyyn pyritään selvittämään haastattelemalla.

Yksikön esimies huolehtii uusien työntekijöiden hakemusten vastaanottamisesta,
haastattelusta ja kelpoisuuden varmistamisesta sekä valintaehdotuksista yhdessä
sairaanhoitajan kanssa. Päätökset valinnoista tekee vanhustyön johtaja.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Uuden henkilöstön perehdyttäminen työyhteisön toimintatapoihin, työpaikan oloi-
hin, käytäntöihin ja toimenkuvansa mukaisiin tehtäviin on onnistuneen rekrytoinnin,
työhyvinvoinnin ja tuloksekkaan toiminnan perusedellytys. Perehdyttämisen tavoit-
teena on myös opastaa työntekijä suorittamaan työnsä turvallisuusnäkökohdat
huomioiden siten, ettei hän toiminnallaan aiheuta itselleen ja muille tapaturman
tai ammattitaudin vaaraa. Lähin esimies on vastuussa oman yksikkönsä perehdyt-
tämisestä.

Perehdyttäminen ja työnopastus ovat parhainta ennakoivaa turvallisuustoimintaa.
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän työhön ja
työolosuhteisiin sekä työvälineiden oikeaan käyttöön ja turvallisiin työtapoihin.
Erityisen tärkeää on perehdyttää työuraansa aloittavat nuoret työntekijät.
Perehdyttämisestä tulee huolehtia myös pitkien poissaolojen jälkeen, sisäisissä
tehtäväjärjestelyissä ja siirroissa sekä uusien tehtävien oppimisessa.

Perehdytyksellä varmistetaan, että työntekijä hallitsee työtehtävän, käytettävät
koneet ja työvälineet sekä osaa toimia myös häiriö- ja poikkeustilanteissa.
Opastettavaa tulee kannustaa aloitteellisuuteen ja omatoimisuuteen. Työnsä
hallitseva ja työhönsä sitoutunut henkilö haluaa kantaa vastuuta  osaamisestaan
kysymällä, kertaamalla ja ottamalla selvää, jos on epävarma jostakin asiasta.
Työnopastukseen kuuluu myös työpaikan pelisäännöistä keskustelu kuten häirinnän
ja epäasiallisen kohtelun tunnistaminen tai väkivallan uhkatilanteissa toimiminen
sekä liiallisen henkisen kuormittumisen ennakointi.

Pentorinteellä uudelle työntekijälle/sijaiselle nimetään perehdyttäjä, joka työsken-
telee samoissa työvuoroissa muutaman päivän ajan perehdytettävän kanssa. Yksi-
kössä on perehdyttämissuunnitelma (Perehdytysohje ja Omavalvontasuunnitelma),
joka sisältää muun muassa yksikön toiminta-ajatuksen ja periaatteet, tietoa työnte-
kijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä työterveyshuollon ohjeita. Perehdytyksen
seurannan tukena käytetään perehdytyksen muistilistaa.
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Yksikön henkilöstön koulutustarpeita arvioidaan suhteessa Kangasalan kaupungin
toimintaa ohjaaviin strategisiin tavoitteisiin. Osaamisen kehittämisen painopistealu-
eet määritellään vuosittaisessa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa. Osaamisen
johtamisen tulee linkittyä kaupunkistrategian ja siihen liittyvien ohjelmien tavoittei-
siin. Henkilöstön osaamista ylläidetään ja kehitetään työnantajan järjestämällä täy-
dennyskoulutuksella osaamistarpeiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveyskeskuksen
henkilöstöllä on lakisääteinen oikeus täydennyskoulutukseen. Hoitajia koskee vähin-
tään viiden vuoden välein todennettava lääkehoidon osaamisen ajantasaisuuden
vaatimus.

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48-49§)
tehdä ilmoitus havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy
asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen.

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi:

- asiakkaan epäasiallista kohtaamista tai loukkaamista sanoilla

- asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita

- asiakkaan kaltoinkohtelua (fyysinen, psyykkinen tai kemiallinen eli lääkkeillä ai-
heutettu kaltoinkohtelu)

- vakavia puutteita asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa

- vakavia puutteita asiakkaan perushoivassa ja hoidossa

- toimintakulttuurista johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia

Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä. Ilmoituksen tehneeseen
henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. Esimies
vastaa siitä, että jokainen työntekijä tietää ilmoitusvelvollisuuskäytännöistä.

Ilmoitus tehdään viipymättä silloin, kun työntekijä havaitsee asiakkaaseen kohdistu-
van epäkohdan tai sen uhan. Työntekijä täyttää ilmoituslomakkeen ja kuvaa asiak-
kaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Asiakkaan tiedot täytetään, mikäli
epäkohta kohdistuu yksittäiseen asiakkaaseen. Epäkohtailmoitus- lomake löytyy
myös henkilöstön sisäisestä tietokannasta.

Ilmoittaja tekee kirjaukset sekä tapahtumasta että ilmoituksen tekemisestä myös
Mediatri - asiakastietojärjestelmään. Ilmoituslomake toimitetaan epäkohtaa koske-
van yksikön lähiesimiehelle, hänen esimiehelleen tai vanhustyön johtajalle.
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Ilmoitukset on käsiteltävä valmiiksi kahden viikon kuluessa. Esimies käsittelee ilmoi-
tuksen ja tekee tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet epäkohdan tai sen uhan pois-
tamiseksi. Lähiesimies voi tarvittaessa pyytää ohjeita ja neuvoa omalta esimiehel-
tään.

Ylemmälle tasolle (vanhustyön johtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja) siirretään kaikki
tapahtumat, jossa asiakkaalle on tapahtunut vakava haitta.

Kangasalan kaupungin Epäkohtailmoitus löytyy omavalvontasuunnitelman liit-
teistä.

Pentorinnettä koskevat epäkohtailmoitukset käsittelee osastonhoitaja Marjut Hieta-
nen, palveluesimies Satu Järvenpää tai vanhustyön johtaja Elina Rissa.

Toimitilat ja tilojen käytön periaatteet

Pentorinteellä on kolme osastoa: Kuusela, Raitala ja Pihlaja. Kuuselassa on viisi yh-
den hengen ja neljä kahden hengen huonetta ja Raitalassa yksi yhden hengen ja
seitsemän kahden hengen huonetta. Raitalassa on myös yksi yhden hengen
huone, jota käytetään saattohoitohuoneena. Pihlajassa on neljä kahden hengen
huonetta, joissa on öiseen aikaan käytössä ovivalvonta sekä neljä kahden hengen
huonetta, joissa ovivalvontaa ei ole. Jokaisessa huoneessa on asukkaalla sänky,
yöpöytä, ainakin yksi tuoli, TV ja radio. Lisäksi huoneissa on jonkin verran asukkai-
den omia tavaroita ja esineitä. Tarvittaessa kahden hengen huoneissa vuoteiden
väliin voidaan sijoittaa siirrettävä sermi.

Asukkaan huonesijoitukseen vaikuttaa muun muassa asukkaan liikkumiskyky sekä
muistitilanne. Kuuselaan ja Raitalaan sijoitetaan pääsääntöisesti enemmän hoivaa
ja huolenpitoa tarvitsevat asiakkaita, lähinnä vuodepotilaita. Pihlajaan sijoitetaan
pääasiassa asukkaita, joilla on muistiongelma, mutta jotka kykenevät liikkumaan
itsenäisesti. Kahden hengen huoneisiin sijoitetaan samaa sukupuolta olevat asuk-
kaat.

Yhteisiä, asukkaiden käytössä olevia tiloja ovat ruokasali sekä kaksi päiväsalia. Pih-
laja-osastolla yhteiskäytössä on lisäksi olohuone ja päiväsali. Osassa asukashuo-
neita on oma wc, muutoin asukkaiden käytössä on yhteiset wc-, pesu- ja saunati-
lat.

Omaiset saavat vierailla osastoilla Covid-pandemian aikana rajoitetusti. Saattohoi-
tovaiheessa omaiset voivat olla ja myös halutessaan yöpyä läheisensä luona.
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Teknologiset ratkaisut

Pentorinteellä on käytössä hoitajakutsujärjestelmä. Lisäksi Pihlajassa osassa huo-
neista on ovivalvonta, jolla voidaan valvoa asukkaiden turvallista liikkumista yöai-
kaan. Jokainen työntekijä on velvollinen tarkkailemaan turvalaitteiden ja hälytys-
järjestelmien toimivuutta sekä tekemään mahdollisista vioista, puutteista ja epä-
kohdista ilmoituksen esimiehelleen. Turvalaitteiden kunnosta ja huollosta vastaa yk-
sikön turvallisuuspäällikkö, osastonhoitaja Marjut Hietanen sekä apulaisturvallisuus-
päällikkö, lähihoitaja Sari Hell.  Uusille työntekijöille järjestetään turvallisuuskävely
osana perehdytystä. Turvallisuuskävelyllä käydään läpi yksikkö- ja osastokohtaiset
palo- ja pelastustoimet, alkusammutusvälineet sekä poistumistiet.

Sähkökatkon sattuessa osastoivat palo-ovet sulkeutuvat automaattisesti. Hätäpois-
tumistien opastekilvet sekä sähköstä riippumattomat valot jäävät palamaan myös
sähkökatkon aikana. Yksikön huoltomies on vastuussa laitteiden toimivuudesta ja
suorittaa säännöllisesti laitetestauksia.

Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä yksik-
köön mm. yksityiskohtaisen poistumisturvallisuussuunnitelman. Jokaisella on ilmoitus-
velvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Pentorin-
teellä on ajantasainen palo- ja pelastussuunnitelma. Sisäiset palotarkastukset teh-
dään vuosittain esimiehen, apulaisturvallisuuspäällikön ja turvallisuusvalvojan toi-
mesta.

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Asiakasturvallisuuteen kuuluu, että hoitoon, hoivaan ja palveluun vaadittavat lait-
teet ja tarvikkeet ovat saatavilla ja toimintakuntoisia. Ennen laitteen käyttöönottoa
määritellään laitteen käytön vaatima perehdytys.

Pentorinteellä käytössä olevia terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita ovat: neulat,
ruiskut ja haavanhoitotuotteet, ensiapuvälineet ja -tarvikkeet, kuume- ja verenpai-
nemittarit, silmälasit ja kuulolaitteet, hammasproteesit ja hammashoidon välineet,
sydäntahdistimet ja tekonivelet, sairaalasängyt, pyörätuolit, rollaattorit, nostolait-
teet, kirurgiset instrumentit sekä hoitokäytössä olevat järjestelmät ja ohjelmistot. Li-
säksi yksikössä on happi- ja imulaite, defibrilaattori sekä pika-CRP- ja INR-mittari.

Asukkaiden apuväline- ja tarvikehankinnat tehdään asukkaan tarpeen mukaan.
Fysioterapeutti arvioi ja ohjaa tarvittaessa apuvälineen käytössä.

Tarvikkeiden riittävyydestä ja asianmukaisuudesta vastaa jokainen työntekijä osal-
taan. Laitteiden ja tarvikkeiden sopivuutta arvioidaan yksikön toiminnan suunnitte-
lun ja arvioinnin yhteydessä. Tarvittaessa laaditaan suunnitelma ja aikataulu asioi-
den kehittämistä ja laitehankintoja varten.
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Laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvistä haitta- ja vaaratilanteista tehdään asianmukaiset
HaiPro-ilmoitukset. Mahdollisista laitteiden aiheuttamista vaaratilanteista on teh-
tävä ilmoitus myös Valviralle. Yksikön vastuuhenkilö vastaa siitä, että laitteiden am-
mattimainen käyttäjä noudattaa toiminnassaan lakia ja sen nojalla annettuja
sääntöjä ja määräyksiä.

Ammattimaiset käyttäjät vastaavat laitteiden käyttäjänä

- laitteiden turvallisesta, käyttöohjeen mukaisesta käytöstä
- käyttökoulutuksesta kaikille laitteen käyttäjille
- laitteiden oikeasta asennuksesta, järjestelmien yhteen liittämisestä ja

säännöllisistä huolloista
- vaaratilanneilmoitusten tekemisestä

Pentorinteellä laitteiden hankinnasta vastaa palveluesimies Satu Järvenpää/Marjut
Hietanen. Pienapuvälineiden huoltojen ja korjausten tilaamisesta vastaa lähihoitaja
Maria Peltonen. Laitteiden turvallisuudesta ja käytön osaamisesta vastaa osaston-
hoitaja Marjut Hietanen.

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN
Pentorinteellä toimitaan valtakunnallisten säännösten ja lakien sekä Kangasalan
kaupungin omien ohjeistusten mukaisesti. Tietosuojan ja tietoturvan noudattami-
sesta laaditut ohjeet ja sitoumuslomakkeet löytyvät kaupungin intranetistä (Intra-
net/Työtä helpottamaan/Tietosuoja ja tietoturva).

Jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä palvelusuhteen alka-
essa saadessaan haltuun eri työssään tarvitsemiensa järjestelmien käyttäjätunnuk-
set. Ennen tunnusten luovuttamista käyttäjä allekirjoittaa potilas/asiakastietojärjes-
telmän käyttäjäsitoumuksen, jonka esimies arkistoi. Uuden työntekijän kanssa käy-
dään läpi myös salassapitoasiat ja työntekijä myös allekirjoittaa työhön tullessaan
salassapitosopimuksen.

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä
henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua
koko käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Asiakkaan suos-
tumus ja tietojen käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri re-
kistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja.

https://www.kangasala.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/asiointi/tietosuoja/tietosuo-
jaselosteet/



35

Asiakastyön kirjaaminen

Asiakas- ja potilastietojen kirjaamisessa toimitaan valtakunnallisten säännösten ja
lakien sekä Kangasalan kaupungin ohjeistusten mukaisesti. Pentorinteellä on käy-
tössä Mediatri potilas- ja asiakastietojärjestelmä asukastietojen kirjaamiseen. Henki-
lökunnalla on vastuu kirjata asukkaan tietoihin tehdyt hoitotoimenpiteet ja huomiot
hoitotyön yhteydessä. Osastonhoitajalla on vastuu kirjaamiskulttuurista ja sen kehit-
tämisestä.

Asukas tai hänen läheisensä voi esittää pyynnön kirjausten tarkastuksesta koskien
omia asiakastiedostojaan, sekä siitä, kuka on käynyt lokin mukaan katsomassa hä-
nen asiakirjojaan. Tietojen luovuttamisesta tehdään merkintä asiakaskertomuk-
seen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjeet potilasasiakirjatietojen pyynnöstä löyty-
vät Kangasalan kaupungin internetsivuilta.

https://www.kangasala.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-oikeudet-ja-vaiku-
tusmahdollisuudet/asiakas-ja-potilastiedot

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Kirjaamisvelvoite al-
kaa, kun sosiaalihuollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta so-
siaalihuollon tarpeesta tai kun yksityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaali-
palvelua sopimuksen perusteella. Kirjaamisvelvoitteesta on säädetty laissa sosiaali-
huollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 4 §:ssä. Yksittäisen asiakkaan asiakastietojen
kirjaaminen on jokaisen ammattihenkilön vastuulla ja edellyttää ammatillista har-
kintaa siitä, mitkä tiedot kussakin tapauksessa ovat olennaisia ja riittäviä.

Tietosuoja ohjeistukset löytyvät henkilöstölle intranetistä (Kangasalan kaupunki-
>työtä helpottamaan->tietosuoja ja tietoturva)

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystieto:
Marjatta Vaskelainen
marjatta.vaskelainen@kangasala.fi
Virastotalo Kuohunharjuntie 9
36200 Kangasala

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

mailto:marjatta.vaskelainen@kangasala.fi
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Asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelma 2021

1.Asiakaslähtöinen ajattelu
•Oman näköinen elämä
•Irti rutiineista
•Kuulluksi tulemisen kokemus
•Omaisten huomioiminen

2.Toiminnan sujuvuus
•Yhdenvertaisuus hoitotilanteissa
•Lyhytaikaisasiakkaan hoitoprosessin päivitys
•Tulohaastattelukaavakkeen päivitys
•Moniammatillisen yhteistyön tehostaminen

3.Arvostus
•Lunasta lupaukset ja huolehdi kokonaisuudesta
•Positiivinen palveluasenne → luodaan tunnetason kohtaamisia
•Arvolupaus henkilöstön voimaannuttajana ja asiakkaan innostajana

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA
Pentorinteen omavalvontasuunnitelman laadinnasta ja päivittämisestä vastaa
osastonhoitaja Marjut Hietanen.
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa palveluesimies Satu Järvenpää.

Kangasalla 22.10.2021

Satu Järvenpää, palveluesimies
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