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SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Palvelujen tuottaja

 Yksityinen palvelujen tuottaja  Kunta
Palvelujen tuottajan nimi
Vanhus ja vammaispalvelut

Kunnan nimi
Tuusulan kunta

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan
Yli 65-vuotiaat ikäihmiset

Sijaintikunta
Tuusula

Sijaintikunnan yhteystiedot
Tuusulan kunta, sosiaali- ja terveystoimiala, vanhus-ja vammaispalvelut

Palvelujen tuottajan virallinen nimi
Tuusulan kunta

Palvelujen tuottajan Y-tunnus
Y0131661-3

Toimintayksikön nimi
Riihikoto
Toimintayksikön postiosoite
Pellavamäentie 3 D
Postinumero
04320

Postitoimipaikka
TUUSULA

Toiminnasta vastaavan henkilön nimi
Vanhuspalvelujen päällikkö Marjo Liimatainen
Palveluasumisen esimies Niina Kantola-Leskinen
Palveluasumisen esimies Milla Kauppinen

Puhelin
040 314 4671
040 314 2269
040 314 2285

Postiosoite
Pellavamäentie  3 D
Postinumero
04320

Postitoimipaikka
TUUSULA

Sähköposti
marjo.liimatainen@tuusula.fi
niina.kantola-leskinen@tuusula.fi
milla.kauppinen@tuusula.fi

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

Muutosluvan myöntämisen ajankohta

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

Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä)
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2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
Toiminta-ajatus

 Ikäihmisille suunnattujen palvelujen tavoitteena on tuottaa heidän tarpeistaan lähtevää oikea-
aikaista palvelua ja arjen tukea. Toiminta-ajatus perustuu sosiaalihuollon lakeihin ja asetuksiin,
vanhuspalvelulain säädöksiin ja näyttöön perustuviin hyviin hoitokäytäntöihin. Toimintaa ohjaa
Tuusulan kunnan pormestarimalli, strategia vuosille 2018-2022 ja Tuusulan kunnan ikäpoliittinen
ohjelma vuosille 2014-2018.

Asumispalvelujen toiminta-ajatuksena on tuottaa ympärivuorokautista erityisen vaativaa
tehostettua palveluasumista yli 65-vuotiaille tuusulalaisille, joilla on muistihäiriöitä, vanhuuteen
liittyviä sairauksia tai psyykkisiä ongelmia. Osa paikoista (12) on lyhytaikaishoidon paikkoja.
Kuntouttavalla työotteella pyritään ylläpitämään vanhuksen toimintakykyä ja siten kohentamaan
hänen omatoimisuuttaan ja elämänlaatuaan. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita asumispalveluita
sekä lyhytaikaishoitoa turvallisessa, kodinomaisessa ympäristössä, joka mahdollistaa arvokkaan ja
hyvän loppuelämän.
Arvot ja toimintaperiaatteet
Ikäihmisten palvelujen kehittämistä ohjaavat Tuusulan kunnan arvot (Tuusulan kunnan
strategia).

Tuusulan kunnan ikäihmisten palvelujen järjestämistä ohjaavat keskeiset ihmisarvoisen
vanhuuden turvaamista kuvaavat eettiset periaatteet: itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus,
osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus (Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2014-2018). Näiden pohjalta
käydään arvokeskustelua ryhmäkodeissa ja arvot on kirjattu huoneentauluiksi.

Päivittämissuunnitelma
Omavalvontasuunnitelman päivittämisestä vastaa yksikön esimiehet. Suunnitelma päivitetään
kerran vuodessa maaliskuussa tai tarvittaessa. Päivitys tehdään työryhmässä, jossa on edustus
jokaisesta ammattiryhmästä. Päivitetty suunnitelma käydään läpi ryhmäkotien tiimikokouksissa.

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

Vanhuspalvelujen päällikkö Marjo Liimatainen

Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät
Palveluasumisen esimies Milla Kauppinen
Palveluasumisen esimies Niina Kantola-Leskinen

Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet)
Palveluasumisen esimiehet ja tiimivastaavat/sairaanhoitajat

Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa)
Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen
Omavalvonta on jatkuva prosessi ja valvonnan/ohjaamisen työkalu. Yksikön esimies vastaa siitä,
että ryhmäkodin toiminta on omavalvontasuunnitelman mukaista. Mahdollisiin poikkeamiin
puututaan välittömästi. Henkilöstö työskentelee omavalvontasuunnitelman mukaisesti.
Omavalvontasuunnitelma toimii myös osana uuden työntekijän perehdyttämistä.
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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)
Tuusulassa on käytössä sähköinen palautelomake, jonka avulla asiakkaat voivat antaa palautetta.
Asiakkaat ja heidän läheisensä voivat antaa palautetta mös suullisesti ja sähköpostilla palvelun
aikana ja sen päätyttyä.

Vuonna 2018 ryhdytään keräämään säännöllistä asiakaspalautetta asiakastyytyväisyyskyselyn
avulla.

Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa
Palveluasumisessa saadaan sekä tapauskohtaisia, yksittäisiä asukaspalautteita, yleisiä palautteita
sekä systemaattisesti asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella saatua palautetta.

Palautteet käsitellään viiveettä riippuen palautteen laadusta. Yksittäinen asukaspalaute voidaan
käsitellä yhdessä asukkaan/omaisten kanssa joko omahoitajan/esimiehen kanssa tai hoito-
neuvottelussa. Asiakaspalautteita käsitellään tiimikokouksissa/henkilöstökokouksissa/esimies-
työntekijä välisessä keskustelussa. Tarvittaessa palaute viedään ylemmälle taholle. Systemaattisen
asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset käsitellään ryhmäkotien tiimikokouksissa läpi.

Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä
Yksittäisen palautteen pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin esim. epäkohtien
korjaamiseen, hoitolinjauksista sopimiseen, toimintapojen muuttamiseen sekä tarvittaessa
työnjohdollisiin toimenpiteisiin.
Asiaskastyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta valitaan kehittämiskohteet, laaditaan kehittämis- ja
toteuttamissuunnitelma ja arvioidaan toimintaa.
Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi
Asiakastyytyväisyyskysely aloitetaan systemaattisesti vuonna 2018 keväällä. Jatkossa tavoitteena
laajentaa kyselyä myös omaisille. Henkilöstökokouksissa suunnitellaan yhdessä jatkossa
toimintatapa yksittäisten palautteiden dokumentoimiseksi ja käsittelemiseksi.

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
 Riihikodossa noudatetaan Tuusulan kunnan potilasturvallisuussuunnitelmaa, Sosiaali- ja
terveystoimen lääkehoitosuunnitelmaa sekä Riihikodon lääkehoitosuunnitelmaa, Riihikodon
pelastussuunnitelmaa sekä kunnan yleisiä ohjeita.

Perusperiaatteena on, että työntekijät edistävät turvallisuutta omilla toimillaan ja kaikilla on
velvollisuus ilmoittaa epä- ja kehittämiskohdista välittömästi eteenpäin esimiehelle.

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimialan riskienarviointi tehdään vuosittain . Se sisältää viisi
osa-aluetta, jotka ovat tapaturman, ergonomian, fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten sekä
henkiseen kuormittavuuteen liittyvien vaaratekijöiden arviointi.

Riskienarviointi toteutetaan laskentayksikön esimiesten johdolla yhdessä ryhmäkotien
turvallisuusvastaavien kanssa.
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Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään
Kaikki potilas- ja työturvallisuuteen liittyvät vaara-ja läheltä piti tilanteet kirjataan sähköiseen
Haipro -ohjelmaan. Tehdyt ilmoitukset käydään läpi ryhmäkotien tiimikokouksissa keskimäärin
kerran kuukaudessa tai tarvittaessa välittömästi  ja ilmoitusten pohjalta ryhdytään vaadittaviin
toimenpiteisiin: hankitaan koulutusta, sopivia välineitä, tehdään uusia ohjeistuksia jne. Vakavat
haittatapahtumat raportoidaan järjestelmän kautta johdolle. Potilasturvallisuussuunnitelmassa on
kuvattu läheltä piti yms. tilanteiden käsittely- prosessit.
Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan
Haipro - ilmoitus tiimikokouksessa ja tarvittaessa suunnitellaan kehittämistoimenpide ko.
vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.

Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille
Uudet korjaavat toimenpiteet ja käytännöt käydään läpi ryhmäkotien tiimikokouksissa ja asia
dokumentoidaan kokousmuistioon. Lisäksi asiasta informoidaan suullisesti esim. seuraavaa
työvuoroa. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus lukea kokousmuistiot ja siten varmistaa
tiedonkulku sekä myös lukea säännöllisesti sähköposti.

Lääkepoikkeama kirjataan asiakkaan tietoihin GFS-potilastietojärjestelmään sekä Haipro-
järjestelmään ja tiedotetaan asiakkaalle tai hänen edunvalvojalleen tai läheiselle.

Muut läheltä piti tilanteet keskustellaan tiimissä, asiakkaan kanssa ja kirjataan.
Lääkepoikkeamat, läheltä piti tilanteet ja vaaralliset tilanteet käydään läpi yhdessä yksikön
palaverissa kaksi kertaa vuodessa, jolloin suurin osa henkilökunnasta on paikalla ja silloin
annetaan lisäohjeita sen mukaan, millaisia tilanteita on ollut ja miten niihin voidaan paremmin
varautua tulevaisuudessa.

 Tiedottamisessa käytetään apuna henkilökohtaisia yhteydenottoja, osastopalavereja,
ilmoitustauluja ja sähköpostia. Tarvittaessa yhteistyötahoille tiedotetaan kirjallisesti. Omaisille
tiedotetaan muutoksista mm. omaisten illoissa sekä muussa yhteydenpidossa tarvittaessa.
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)
Riihikoto:

Riihikoto/ala:  1   palveluasumisen esimies
                          3   tiimivastaavaa/sairaanhoitajaa
                          1   vastaava hoitaja
                         33 lähihoitajaa
                          6 laitoshuoltajaa

Riihikoto/ylä:  1   palveluasumisen esimies
                         2   tiimivastaavaa
                         26 lähihoitajaa
                         4   laitoshuoltajaa
Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa
rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.)
Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön rekrytointi perustuu kunnan virkoja ja tehtäviä
koskeviin ohjeisiin. Tuusulan kunnassa on ammattihenkilöille määritelty kelpoisuusvaatimukset,
mitkä ilmoitetaan aina työnhakuilmoituksessa.  Terveydenhuollon henkilökunta on
terveydenhuollon ammattilaisia, kelpoisuus varmistetaan Valviran Terhikki -rekisteristä sekä
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alkuperäisistä koulutodistuksista. Lääkehuollon osaaminen varmistetaan LOVE - lääkelupa
arvioinnin avulla. Tarkemmin potilasturvallisuussuunnitelmassa kohta 4.1.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.)
Perehdyttämisessä käytetään Tuusulan kunnan perehdytyssuunnitelmaa.  Työntekijälle nimetään
perehdyttäjä. Esimies käy kunnan käytännöt työntekijän kanssa läpi. Lääkehoidon
perehdyttäminen kuuluu tiimivastaavalle lääkehoidon perehdyttämissuunnitelman mukaisesti.

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)
Vuosittain käydään esimiehen ja työntekijän välinen kehityskeskustelu tai ns. ryhmäkeskustelu,
jossa asetetaan henkilökohtaiset/ryhmän tavoitteet ja käydään läpi kulunutta vuotta.  Ensiapu- ja
alkusammutusharjoituksia sekä turvallisuuskävelyjä järjestetään vuosittain koko henkilöstölle.
Sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti. Henkilöstö/tiimipalavereissa käsitellään
työhyvinvointiin liityviä asioita. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvitykset ja
ergonomiakartoitukset tarvittaessa. Tarvittaessa järjestetään työnohjausta. Varhaisen
puuttumisen malli on käytössä. Ryhmäkodeissa on käytössä ns. yhteisöllinen työvuorosuunnittelu.
Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma
Vanhuspalvelujen koulutustarve kartoitetaan kerran vuodessa yksikkötasolla ja
kehitys/ryhmäkeskusteluissa. Näiden perusteella laaditaan koulutussuunnitelma. Tuusulan
kunnassa laaditaan työhyvinvointisuunnitelma. Kunnassa on myös osaamisen
kehittämissuunnitelma. Henkilöstökysely tehdään joka toinen vuosi ja tämän perusteella laaditaan
kehittämiskohteet yhdessä henkilöstön kanssa.

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.)
Asukkailla on käytettävissä 25 m2 oma huone ja wc. Huoneissa on talon sähkösäätöiset
asukasvuoteet ja yöpöydät. Muut huonekalut ja sisustus ovat asukkaan. Yhteiset oleskelut,
ruokailutilat ja pesutilat/sauna ovat yhteiskäytössä ja talon muut yhteiset tilat.

Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat,
hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.)
Asukkailla on käytettävissä yksikössään vähintään yksi oleskelutila sekä yhteisiä
ruokailutiloja/oleskelujatiloja. Lisäksi yhteiset peseytymistilat ja sauna ja sekä yhteisiä käytäviä.
Jokaisessa ryhmäkodissa on käytettävissä lisäksi 3 parveketta, lukuunottamatta Helmeä, jossa
käytössä 1 parveke. Asukkaille valmistuu myös yhteinen virikkeellinen yhteispiha Yrjö ja Hannan
kiinteistöjen kanssa.
Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta
Yksiköissä asukkaiden ruokailu tapahtuu pääsääntöisesti yhteisessä ruokailutilassa. Lisäksi
oleskelutiloissa on mahdollisuus lueskella, seurustella ja katsoa esim. TV:tä. Yhteisissä tiloissa
järjestetään mm. viriketuokioita. Talossa on ns. yhteinen toimintakalenteri, johon on kaikki
Riihikodon yhteiset tapahtumat kalenteroitu. Ryhmäkotien asukaskokoukset järjestetään neljästi
vuodessa. Asukaskokouksissa kysytään ja suunnitellaan mm. yhdessä retkiä, virikeohjelmaa.
Asukkailla on myös mahdollisuus käyttää viereisen A- talon kuntosalia niin halutessaan.
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Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä
Riihikodossa on laitoshuoltajia yhteensä 10 kunnan palkkaamina eli 2 laitoshuoltajaa/ryhmäkoti.
Lisäksi ostopalveluna Pestok siivoaa yhteiset käytävät ja yleiset oleskelutilat kahdesti viikossa.
Asukkaiden liinavaatteet toimittaa Mikkelin pesula. Asukas voi myös halutessaan käyttää omia
liinavaatteita.
Työntekijöillä on käytössä Riihikodon omia vaatteita (jakkuja) ja lisäksi Mikkelin pesulasta
työhousuja ja t-paitoja.
Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta
kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.)
Kunnassa on sisäilmatyöryhmä, tarvittaessa tehdään sisäilman mittaukset. Kiinteistön huollosta
vastaa Pestok.  Tarvittaessa myös kunnan työsuojeluviranomaiset ja terveystarkastajat ovat
käytettävissä.

Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
Riihikodossa asukkailla on käytössä sekä Riihikodon omia apuvälineitä tai lääkinnällisen
kuntoutuksen myöntämiä henkilökohtaisia apuvälineitä.
Riihikodossa on käytössä:
- sähkösäätöiset sängyt
- pyörätuoleja
- pesulavetteja
- suihkutuoleja
- henkilönostimia ja puoliaktiivinostimia
- erilaisia siirtymisen apuvälineitä
- Crp-mittari
- inf-mittari
- hb-mittari
- imulaite
- spira
- verensokerimittari
- verenpainemittareita

Lisäksi asukastietojärjestelmänä on graafinen finstar ja Vivago- hoitajakutsujärjestelmä.
Jokaisessa ryhmäkodissa on henkilökunnan ensiapukaapit ja henkilökunnan pukuhuoneessa.
Vastuuhenkilön yhteystiedot
palveluasumisen esimiehet Milla Kauppinen ja Niina Kantola-Leskinen

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

Linkki Valviran määräyksiin: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma
Ergonomiavastaavien osaamisen hyödyntäminen ryhmäkodeissa (ergonominen työote,
apuvälineiden tarkoituksenmukaisuus,määräaikaishuollot)

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

Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot
Riihikodon on turvallisuusvastaavat ovat Milla Kauppinen ja Niina Kantola-Leskinen. Kussakin
ryhmäkodissa on nimetyt turvallisuusvastaavat.

Turvallisuusvastaavat ryhmäkodeittain:
Helmi:              Pia Kalliomaa
Lehmuskoto:   Marja Möttönen
Riihikoti:         Heidi Pyökkilehto
Tammikoto:    Miila Vironen
Saarnikoto:     Riitta Forsgren

Työsuojeluparit ryhmäkodeittain:
Helmi:             Pirjo Karjalainen
Lehmuskoto:  Sinikka Immonen
Riihikoti:        Heidi Pyökkilehto
Tammikoto:   Raili Immonen
Saarnikoto:    Jaana Lemmetyinen

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten
palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava)
Turvallisuuden parantamiseksi tehdään yhteistyötä kunnan turvallisuuspäällikön kanssa ja Keski-
Uudenmaan palo - ja pelastuslaitoksen kanssa.

Apuvälineiden turvallisuus varmistetaan, Vivago hälytysjärjestelmän toimivuus testataan kerran
viikossa, Pestok huolehtii sprinklereiden- ja palohälyttimien testaamisesta.  Säännölliset
alkusammutusharjoitukset sekä turvallisuuskävelyt neljästi vuodessa sekä
pelastusharjoitukset/toiminnalliset riskiharjoitukset. Liikkumisen esteettömyys varmistetaan.
Palo- ja poistumisturvallisuusselvitys, pelastussuunitelma sekä turvallisuussuunnitelma on
laadittu. Poikkeus- ja valmiussuunnitelma on laadittu. Asukkailla on käytössä Vivago -rannekkeet,
joiden avulla he saavat hälytettyä apua ja joilla pystytään seuraamaan tarvittaessa mm. asukkaan
liikkumista. Kiinteistön ulko-ovet ovat lukittuina arkisin  klo 16 jälkeen sekä launtaisin ja
sunnuntaisin sekä juhlapyhinä.
Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta
Koko kiinteistö on varustettu sprinkler- ja palohälytyslaitteistolla, joka testataan kuukausittain.
Tallentava kameravalvonta on käytössä ryhmäkotien yleisissä tiloissa ja lääkkeenjakohuoneissa.
Jos joku poistuu kiinteistöstä, hälytykset ohjautuvat yksiköihin. Hoitajilla on tarvittaessa avun
saamiseksi hälytyspainikkeet.

Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytys-
laitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden
varmistus, jne.)
Asukkailla on ranteessa Vivago -ranneke avun hälyttämiseksi. Ranneke tuottaa lisäksi
aktiivisuuskäyrää ryhmäkodin tietokoneeseen. Rannekkeen hälytys ohjautuu tietokonepäätteelle
hoitajien mobiilipuhelimeen. Ryhmäkotien ovet on sähkölukittu.

Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma
-Hälytysjärjestelmän säännölliset testaukset ja vikojen aktiivinen ilmoittaminen Vivagolle.
-Haipro - ilmoitusten perusteella asukasturvallisuuden kehittämistoimenpiteet ja systemaattinen
 analysointi.
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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
Alustava hoitosuunnitelmasuunnitelma tehdään heti esitietojen perusteella ja päivitetään
viimeistään kahden viikon sisällä ja tarvittaessa vähintään kahdesti vuodessa.

Uuden asukkaan hoitoneuvottelu pidetään viimeistään kuukauden kuluessa asukkaan
saapumisesta.  Hoitoneuvottelussa on läsnä asukas, asukkaan omainen/läheinen, sosiaaliohjaaja,
nimetty vastuuhoitaja ja tarvittaessa tiimivastaava. Sosiaaliohjaaja tekee viranhaltijapäätöksen
asumispalvelupaikan saamisesta ja asiakasmaksupäätöksestä. Palveluasumisen esimies tekee
vuokrasopimuksen. Hoitoneuvottelussa käydään läpi asukkaan hoitosuunnitelma huomioiden
asukkaan ja omaisen/läheisen näkemys.
Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen
Asumispaikkapäätöksen jälkeen asukkaalla/omaisella on mahdollisuus käydä tutustumassa
ryhmäkotiin ja tehdä päätös paikan vastaanottamisesta/ paikan hylkäämisestä.
Tutustumiskäynnillä henkilökunnan edustaja esittelee tilat.

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja
sopimusmuutoksista.
Paikan vastaanottamisen jälkeen sosiaaliohjaaja lähettää asumispalvelumaksutiedotteen
asukkaalle/omaiselle sekä tuloselvityslomakkeen. Hoitoneuvottelussa nämä käydään läpi ja myös
tarvittavat sosiaalietuudet ja niiden hakeminen.
Asiakasmaksujen ja vuokran muutokset ilmoitetaan asiakkaalle tai hänen asioiden hoitajalleen
kirjallisesti ns. asiakasmaksutiedotteella vähintään kerran vuodessa. Maksut vahvistaa vuosittain
sosiaali- ja terveyslautakunta.
Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen
vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7§ ja10§, asiakaslaki 8-10 §)
Tavoitteena on, että asukkailla on mielekäs virikkeellinen " oman näköinen arki". Keskiössä on
asukaslähtöinen arjen rytmi esim. mahdollisuus nukkua pitkään aamulla. Riihikodossa on
mahdollisuus osallistua voimavarojensa mukaan arjen askareisiin tai erilaisiin
toimintatuokioihin/tapahtumiin. Asukas itse päättää mihin hän haluaa osallistua. On myös
mahdollisuus riittävään yksityisyyteen.

Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista
tavaroista

Asukkaiden rahavaroista huolehtii asioidenhoitaja tai edunvalvoja. Palveluasumisessa säilytetään
tarvittaessa asukkaiden rahavaroja/arvoesineet lukollisissa tiloissa/kaapeissa. Arvoesineet
luetteloidaan asukkaan saapuessa. Edunvalvojalle lähetetään seurantalistat 3 kuukauden välein.
Asiakkaiden kulut/menot tarkistetaan 3 kuukauden välein (kaksi tarkastajaa).
Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään
 Rajoitteisiin tai sitomiseen tai muuhun rajoitteisiin pyydetään hoitavan lääkärin määräaikainen
lupa ja rajoituksista informoidaan asukasta ja hänen edunvalvojaansa/omaista ja rajoituksen
vaikutuksia terveydentilaan jne. seurataan säännöllisesti ja ko. asiaan liittyvä kirjaukset kirjataan
tarkasti potilastietojärjestelmään. Rajoittavia toimenpiteitä käytetään vain äärimmäisiä
tilanteissa, joilloin asukas voi esim. olla vaarallinen itselleen. Ensisijaisesti yritetään muita
hoitotyön keinoja.
Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitus-
toimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat)
Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet
Yksikössä noudatetaan Tuusulan kunnan vapauden rajoittamisen toimintaohjetta (16.1.2013).
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Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti
Epäasialliseen ja loukkaavan kohteluun liittyvät asiat käsitellään välittömästi niiden tultua tietoon.
Tapaus käsitellään asianosaisten kanssa ja/tai myös omaisten kanssa sekä henkilökunta-
kokouksissa. Oikeuksien toteutumiseen liittyvissä kysymyksissä asiakasta avustaa potilas- tai
sosiaaliasiamies. Tuusulan kunnan potilasasiamies- ja sosiaaliasiamiestehtäviä hoidetaan Keski-
Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikössä.
Asiakkaan asiat pyritään selvittämään ensisijaisesti hoitoa tai palvelua antavassa yksikössä.
Potilas- ja sosiaaliasiamiehen tehtävä on tiedottaa potilaan/asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja
neuvoa, miten voi toimia ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Valitusteitä ovat
muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen teko. Ohjeistus tarkemmin
potilasturvallisuussuunnitelmassa kohta 9.1.
Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta
(asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.)
Asiakkaat asuvat yleensä elämän loppuun asti ryhmäkodissa. Myös saattohoito tapahtuu
yksikössä. Akuuteissa tilanteissa kotisairaala tuottaa palvelut ryhmäkotiin asukkaan luo.
Asiakkaan, edunvalvojan tai omaisten tulee irtisanoa kirjallisesti vuokrasopimus sekä tyhjentää
asunto esim. asukkaan kuollessa. Asiakasmaksujen päättymisestä huolehtii palveluasumisen
esimies.  Hoitohenkilökunnan kanssa sovitaan apuvälineiden palautuksesta.
Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai
johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle
viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010).
Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan
Ohjeistus potilasturvallisuussuunnitelm kohta 9.1. ja Tuusulan kunnan www-sivuilla
http://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1946;sid=1946

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot
Sosiaaliasiamies Arto Nätkynmäki
Koskenmäenpolku 4 D  2. krs
04300 Tuusula
Puh 09 87183015

Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä
Asiaa selvitetään muistutukseen liittyvien esimiesjohtoisesti. henkilöiden kanssa, sovitaan
korjaavista toimenpiteistä, aikataulusta, tiedottamisesta sekä vastineen tekemisestä sekä näille osa-
alueille vastuuhenkilöt.

Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen
seurannassa
vanhuspalveluiden sosiaaliohjaajat osallistuvat uuden asukkaan hoitoneuvotteluun

Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta
Asiat käsitellään asiakkaan kanssa heidän ymmärryskykyään edellyttämällä tavalla. Asia
käsitellään myös asiakkaan omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa hyödyntämällä
informoidaan palvelujen sisällöstä ja mm. maksuasiat käydään läpi heti hoidon alussa
hoitoneuvottelussa ja tarvittaessa asukasmaksupäätös käydään läpi ja ko. päätös lähetetetään aina
kirjallisesti asukkaan laskuista huolehtivalle henkilölle.
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Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma
- asukkaiden arjen toiveet huomioidaan paremmin mm. asukaskokouksesten avulla
- hoitosuunnitelmaan ja sitä kautta arjessa huomioidaan selkeämmin yksilölliset toiveet ja tarpeet
ja tahto

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
Asiakastyössä toteutetaan toimintakykyä ylläpitävää työotetta, asukkaat otetaan mukaan
arkiaskareisiin ja heitä rohkaistaan ja autetaan omatoimisuuteen. Järjestetään liikuntatuokioita,
muistijumppaa, yhteisiä tilaisuuksia, kahvihetkiä, retkiä jne. Henkilökohtainen hoito- ja
palvelusuunnitelma on pohjana asukaskohtaiseen työhön. Asiakasta aktivoidaan osallistumaan
talon tapahtumiin ja viriketuokioihin oman vointinsa ja toimintakykynsä mukaisesti. He voivat
osallistua myös vain olemalla läsnä yhteisissä tilaisuuksissa. Asiakkaan elämä pyritään tekemään
mielekkääksi ja oman näköiseksi huomioiden hänen mieltymyksensä ja toiveensa. Myös omaisia
rohkaistaan osallistumaan asiakkaan toiminallisuuden tukemiseen.

Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan vähintään puolivuosittain tai tarvittaessa Rai -mittarilla.
Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen
paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.)
Ryhmäkotien laitoshuoltajat tilaavat ruuat Aivo-tilausjärjestelmän kautta. Terveyskeskuksen
keittiö toimittaa ruuan Riihikodon palveluasumisyksikköihin jakeluastioissa.  Asukkaat
ruokailevat yhdessä ruokasalissa ja tarvittaessa ateriat viedään asiakkaalle huoneeseen.
Aamupala tarjotaan alkaen klo 8, lounas klo 12, päiväkahvi n. klo 14, päivällinen n. klo 17 ja
iltapala n. klo 19.00 alkaen. Yöllinen paastoaika saattaa joidenkin kohdalla ylittää 11 tuntia
johtuen siitä, että asiakkaat eivät jaksa valvoa riittävän myöhään nauttiakseen iltapalan klo 19
jälkeen. Hoitajat vievät tarvittaessa asukkaille myöhäisilta- tai yöpalaa. Hoitajat seuraavat
asukkaiden ravitsemustilaa painon seurannalla,, tarvittavilla verikokeilla sekä toimintakykyä
seuraamalla sekä BMI-indeksiä seurataan.  Tarvittaessa käytetään lisäravinteita, rikastettua
ruokaa. Lisäksi MNA-mittari on tarvittaessa käytössä. Ruoan lämpötilan seurataan ja merkitään
muistiin aterioilla.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta:
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/
Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot
Marjaana Filppa
Alue-esimies
Tuusulan kunta
Ruokapalvelut
Gsm  040 314 3722
sari.keihas@tuusula.fi
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.)
Asukkaiden ruokailu tapahtuu pääosin yhteisissä ruokailutiloissa. Yhteistä virikeohjelmaa ja
ulkoilua on sekä aamupäivisin että iltapäivisin. Huoneistosiivoukset painottuvat aamupäiviin.
Saunotukset asukkaiden toiveiden mukaan ja peseytyminen tarvittaessa. Kesäisin oleskellaan
mahdollisuuksien mukaan ulkona ja sisäpihalla Vapaaehtoiset ulkoilevat asukkaiden kanssa
kerran viikossa. Juhlapyhiksi järjestetään yhteistä ohjelmaa ja asukkaiden toiveiden mukaan
vietämme myös syntymäpäiväjuhlia. Seurakunta, päiväkodin lapset ja kolmannen sektorin
toimijat (esim. teatteriryhmät, lauluryhmät) esiintyvät säännöllisesti.
THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille:
http://www.ktl.fi/portal/suomi/tietoa_terveydesta/elintavat/liikunta
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Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen
Tuusulan kunnan hygieniaohjeet ovat käytössä ja tarvittaessa konsultoidaan hygieniahoitajaa.

Yksikössä henkilökunnan käytössä käsihuuhdeannostelijat, käsihuuhdetta tarjotaan tarvittaessa
myös asukkaiden käyttöön. Lisäksi tarvittaessa henkilökunnan käytössä suojakäsineet,
suojaesiliinat, suojamyssyt, suu-nenäsuojukset ja kumisaappaat. Lisäksi Nocospray laite on
lainattavissa epidemiatilanteissa.

Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä
Yksiköittäin määritellään vuosittain ryhmäkehityskeskusteluissa. Kaikissa yksiköissä tavoitteena
aktivoiva arki; asiakkaan toimintakykyä ylläpitävä työskentely, asiakkaan osallistuminen yhteisiin
ruokailuhetkiin, yhteisiin talon tapahtumiin, Arjen Hehkun järjestämään toimintaan ja omaisten
osallistuminen asukkaiden arkeen.

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 asiakkaiden terveydentilaa ja siihen liittyviä muutoksia päivittäin ja
kirjaa terveydentilaa koskevat havainnot GFS –järjestelmään asukaskohtaisesti. Tuusulan kunnan
järjestämänä lääkärin-, hammaslääkäripalvelut, lääkityksen tarkastus minimi 1 krt/v, asiakkaat
osallistuvat seulontatutkimuksiin mahdollisuuksien mukaan. Flunssarokotukset suoritetaan
yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Asiakkaille tehdään kerran vuodessa lääkärin vuositarkastus.

Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta
kiireettömissä tilanteissa
Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimen terveyspalvelut organisoivat lääkäripalvelut kerran
viikossa, lääkärikonsultaatio (oma lääkäri) mahdollisuus on arkipäivisin virka-aikana. Arki-
iltaisin konsultointi Hyvinkään sairaalasta. Viikonloppuisin klo 8-18 Tuusulan kunnan
takapäivystäjältä ja muina ajankohtina Hyvinkään päivystyksestä. Lisäksi kotisairaalaa voi
konsultoida akuuteissa asioissa esimerkiksi viikonloppuisin tai iltaisin klo 20 asti.  Asiakkaalla on
myös mahdollisuus käyttää yksityisen lääkärin palveluja. Asiakkaan omaisella on halutessaan
mahdollisuus olla mukana omaisensa vastaanotolla.
Hoitovastuu on Riihikodon lääkärillä.
Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi
Terveyskeskuspäivystys tai 112 tilanteen mukaan. Kiireellistä hoitoa tarvitseva asiakas saa
ensiavun ja ensitilanteen hoidon yksikössä ennen sairaankuljetuksen tuloa paikalle. Hoitaja
huolehtii kirjaukset asiakastietoihin asiakkaan siirtyessä sairaalahoitoon. Hoitajan vastuulla on
myös ilmoittaa tapahtuneesta omaisille. Hoidon jatkuvuus turvataan asiakkaan mukaan
laitettavalla hoitajanlähetteellä, josta selviää asukkaalla käytössä oleva lääkitys ja terveydentilaan
liittyviä seurantatuloksia ja hoitoon lähettämisen syyt.

Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen
hoito, jne.)
Erikoissairaanhoidosta vastaa Hyvinkään sairaanhoitopiiri. Asiakas siirtyy erikoissairaanhoitoon
lääkärin lähetteellä. Myös eri terapioihin tarvitaan lääkärin lähete (puheterapia, toimintaterapia,
fysioterapia, psykogeriatrian palvelut).
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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
Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain.  Lääkehoitotyöryhmä ja johtava ylilääkäri
vastaavat päivityksestä ja siihen liittyivstä muutoksista. Yksikön lääkehoidon suunnitelman
päivittämisestä vastaa esimiehet, päivitys tehdään kerran vuodessa tai toiminnan oleellisesti
muuttuessa. Lääkehoitosuunnitelma on henkilöstön luettavissa. Henkilöstön tulee suorittaa
suunnitelmaan liittyvät tentit ja näytöt ennen lääkeluvan saamista.

Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot
Johtajaylilääkäri Susanna Pitkänen puh. 040 3143601
Kotihoidon lääkäri Pertti Karila puh 040 314 3880
Palveluasumisen esimies Milla Kauppinen puh. 040 314 2285 ja Niina Kantola-Leskinen puh 040
314 2269
Potilasasiamiehen yhteystiedot
Potilasasiamies Arto Nätkynmäki
Koskenmäenpolku 4 D , 2. krs.
04300 Tuusula
puh. 09 8718 3095
Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma
Tuusulan kunnan lääkehoitosuunnitelman päivityksen jalkauttaminen sekä
Riihikodon lääkehoitosuunnitelman päivitys 5/2018 mennessä ja jalkauttaminen.

12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY
(Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet)

Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta
Riihikodon asumispalveluyksiköissä kirjataan asiakkaita koskevat tiedot GFS-järjestelmään.
Tuusulan kunnalla on kunnanhallituksen vahvistama tietoturvapolitiikka (13.6.2016) sekä
Tuusulan kunnan sosiaalisen median ohje (5.12.2017)

Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa:
http://www.tietosuoja.fi/uploads/6jwqd57_1.pdf
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kehittämis- ja hallintopäällikkö Päivi Klami puh. 040 314 3374
Palveluasumisen esimies Niina Kantola-Leskinen  ja Milla Kauppinen

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)
Tietosuojasitoumus ja tietoturvaohjeet käydään läpi aina uusien työntekijöiden kanssa ja
työntekijä allekirjottaa tietoturvasitoumuksen. Kaikki työntekijät käyvät läpi tietoturvatestit.
Asiakastiedot kirjataan systemaattisesti GFS- potilastietojärjestelmään.



avi21u1 13/14

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)
Arkistointi tapahtuu sähköiseen potilastietojärjestelmään (GFS).
Paperiset asiakirjat arkistoidaan arkistointiohjeiden mukaan.

Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa
Arkistointi on kuvattu tietojärjestelmien rekisteriselosteessa.
Asiakkaiden tiedot arkistoidaan asiakastietorekisteriin statuksella poissaoleva. Paperiversiot
arkistoidaan asianmukaisella tavalla. Asiakastietoja luovutetaan asiakkaan suostumuksella
asianomaisille viranomaisille tai muille tahoille

Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma
Tietoturvaohjeiden läpikäyminen henkilöstön kanssa myös tietyn väliajoin.

13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA
Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua
Alihankkijoiden toiminnan laatua valvotaan jatkuvasti, sopimusten sisältöjä tarkastellen
toimittajien kanssa tarvittaessa mm. hintamuutosten yhteydessä.

Luettelo alihankkijoita
Mikkelin pesula
Huslab
SCA (Tenan tuotteet)
Huslogistiikka

Kehittämissuunnitelma
Tilaajat määritelty ryhmäkodeittain ja tuotteiden kulutusseuranta organisoitu
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14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI
Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta
Yksikön esimies ja koko henkilöstö vastaa siitä että omavalvonta toteutuu suunnitellusti.
Omavalvontasuunnitelma on osa henkilöstön perehdytystä ja se tulee jokaisen käydä läpi. Lisäksi
jokainen tutustuu omavalvontasuunnitelmaa ja kuittaa sen luetuksi. Perehdytettävä tutustuu myös
omavalvontasuunnitelmaan ja kuittaa tutustumisen.
Suunnitelmaa käytetään osana laadunvalvontaa.
Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista
Omavalvonnan päivitys vuosittain maaliskuussa. Päivitykseen otetaan mukaan edustus kaikista
ammattiryhmistä. Valmis omavalvontasuunnitelma käydään läpi ryhmäkotien tiimikokouksissa ja
koko talon yhteisessä kokouksessa.

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä
omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään.
Paikka ja päiväys
Tuusulassa 11.4.2018

Allekirjoitus
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja)

Nimenselvennys Marjo Liimatainen


