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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 
Palveluntuottaja    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen/ Toivokoti   
  Kunnan nimi:  Karkkila  
Yksityinen palvelujentuottaja    
Nimi:  Kuntayhtymän nimi: Perusturvakuntayhtymä Karviainen  
    
Palveluntuottajan Y-tunnus: 2187280-1  Sote -alueen nimi:        

    
Toimintayksikön nimi  
Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikkö Toivokoti  
  
Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen  
03600 Karkkila   
  
Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä  
Ikäihmisten tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen; 24 asiakaspaikkaa  
  
Toimintayksikön katuosoite  
Nyhkäläntie 37  
  
Postinumero  
03600  
  

Postitoimipaikka  
Karkkila  
  

Toimintayksikön vastaava esimies  
osastonhoitaja Laura Yliluoma  
ikäkeskuspäällikkö Raija Salmi 

Puhelin  
09 4258 2358  044 553 5227 
09 4258 2017  050 329 6339 

Sähköposti  
laura.yliluoma@karviainen.fi  
raija.salmi@karviainen.fi 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)  

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

Palvelu, johon lupa on myönnetty  
    

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)  

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta  Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta  
       
  

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat  

Ruokahuollon palvelut / Karkkilan kaupunki   
Laitoshuollonpalvelut / PTKY Karviainen  
Kotihoidon yöhoitajien palvelua 1 h/vrk./ PTKY Karviainen   
Hälytysjärjestelmä / Ascom 
Annosjakelu / Yliopiston Apteekki  
Liina- ja vuodevaatteiden vuokraus- ja pesulapalvelut / Comforta/Lindström 

  
 

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

Toivokoti tarjoaa ikääntyneille karkkilalaisille kokonaisvaltaista ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tehostetun 

palveluasumisen kodinomaisessa ympäristössä. Hoito on suunnattu ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista 

toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotihoidon palvelujenkaan turvin. Tehostetussa 

palveluasumisessa tuetaan asukkaiden omatoimisuutta ja toimintakykyä mahdollisuuksien mukaan toimintakykyä ylläpitävän ja 

edistävän työotteen avulla. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämänlaatu kodinomaisessa ympäristössä. Tavoitteena on 

myös tukea ja lisätä asukkaiden voimavaroja sekä parantaa heidän elämänlaatuaan ja edistää heidän terveyttään. 

Toimintaperiaatteena on, että asiakas saa ammattitaitoista ja laadukasta hoitoa sairauden eri vaiheissa sekä arvokkaan 

kuoleman.   
Toivokodin toimintaa ohjaavat Sosiaalihuoltolaki, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 

ja terveyspalveluista (”Vanhuspalvelulaki”), Terveydenhuoltolaki ja Laki potilaan asemasta ja  

oikeuksista. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat omaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja Karkkilan seurakunta. 
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2.2 Arvot ja toimintaperiaatteet  

Ihmisarvon kunnioittaminen ja vastuullisuus  
• Hoitomme on yksilöllistä ja jokaiselle asiakkaalle laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jossa omainen on 

asiakkaan niin halutessa mukana. Huomioimme asiakkaan tapoja ja tottumuksia. Omahoitaja malli tukee vastuullista 
toimintaamme. Tavoitteenamme on hyvä yhteistyö koko hoitoyhteisön sekä asiakkaan ja omaisten välillä. Työntekijä 
on vastuullinen toiminnastaan asiakkaalle sekä organisaatiolle ja yhteiskunnalle. Eettiset ohjeet ohjaavat hoitotyön 
toimintaa.  

Oikeudenmukaisuus  
• Jokainen asukas/asiakas on arvokas ja kaikkia kohdellaan samanarvoisesti koko Karviaisen alueella.   

Itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä kunnioitetaan ja asiakasta ja hänen omaisiaan kuullaan asiakkaan hoitoon 
vaikuttavissa päätöksissä ja heille annetaan riittävästi tietoa ja ohjausta päätösten teon tueksi.  

Myönteisyys  
• Meillä on hoitajina velvollisuus edistää asukkaiden hyvää. Asukkaiden hyvinvointi on meille tärkeää ja työtyytyväisyys 

näkyy myönteisenä ja avoimena asenteena hoitosuhteessa. Työntekijät ovat aidosti läsnä ja kiinnostuneita 
asiakkaiden hyvinvoinnista.  

Uudistuminen  
• Hoitomme perustuu tutkittuun, perusteltuun tietoon ja hyväksi havaittuihin käytäntöihin. Työntekijöillä on velvollisuus 

ylläpitää ammattitaitoaan ja kehittää hoitotyötä.  
Osallisuus  

• Tuetaan ja korostetaan asiakkaan osallisuutta ja vastuunottoa, ei tehdä asiakkaan puolesta vaan tuetaan, ohjataan ja 
kannustetaan itsenäiseen tekemiseen. Huomioidaan asiakas ja otetaan hänet aina mukaan päätöksentekoon 
asiakkaan oman hoito- ja palvelusuunnitelman suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.  

 

  

 

3 RISKINHALLINTA  
Luettelo riskinhallinnan / omavalvonnan toimeenpanon ohjeista  
  
Riskiarviointia on tehty 27.11.2017, Työterveyshuollon ja työsuojelun työpaikkakäynti on tehty 9.3.2018.  
Yksintyöskentely yöaikana: Uusi hälytysjärjestelmä on otettu käyttöön kesäkuussa 2018. Lisäavun saaminen myös 

yksintyöskentelyn aikana toimii kotihoidon yöhoitajien palveluna.  
Kulkualue jätehuollon rakennukseen ulkona: Kulkualueen turvallisuutta on parannettu kiinteistöhuollon toimesta, ulkorappusiin 

on hankittu otantakaide ja kulkuluiska. Ulkosaappaisiin on ostettu liukuesteet.  
Työpaikkaväkivallan uhka: Hälytysjärjestelmä käytössä. Näin lisäavun saaminen asukashuoneisiin on mahdollista.  
  
Yksintyöskentelyn ohjeet henkilökunnalla.  
Lääkinnällisten laitteiden tarvike - ja laiterekisteri otettu käyttöön 10/2016.  
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3.1 Riskien tunnistaminen  

Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit?  
  
Viimeisin vaarojen kartoitus ja riskien arviointi on tehty 27.11.2017  
  
Havaituista epäkohdista tiedotetaan osastonhoitajalle välittömästi ja hän vie asioita eteenpäin.   

3.2 Riskien käsitteleminen  

Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan?  
 
Käytössä on sähköinen HaiPro-järjestelmä, jossa on erikseen osiot potilasturvallisuus- ja työturvallisuusilmoituksille. HaiProon 
kirjataan vaara- ja uhkatilanteet, läheltä piti -tilanteet ja lääkepoikkeamat. HaiPro-ilmoitukset menevät osastonhoitajalle ja ne 
käsitellään osastotunneilla. Yhdessä työyhteisössä etsitään korjaavia ja ennaltaehkäiseviä tapoja. Mahdollisesti ilmenevistä 
vakavista riski- ja vaaratilanteista osastonhoitaja laittaa tiedon heti eteenpäin ikäkeskuspäällikölle ja työsuojelupäällikölle.  
Työtapaturman sattuessa työntekijälle tekee hän Haipro-ilmoituksen ja ilmoittaa tapahtuneesta osastonhoitajalle.  
Tapaturmasta tehdään tapaturmailmoitus IF:n yrityskansioon ja Taitoan palkkahallintoon ja näin tieto menee vakuutusyhtiöön. 
Potilasasiamies auttaa asiakkaita hoidossa tapahtuneiden vahinkojen ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisessa sekä muistutusten 
ja kanteluiden laadinnassa. Tietoa potilasasiamiestoiminnasta on yksiköiden ilmoitustauluilla ja Karviaisen intrassa.  
3.3 Korjaavat toimenpiteet  

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 
 
 HaiPro-järjestelmään kirjataan vaara- ja uhkatilanteet, läheltä piti -tilanteet ja lääkepoikkeamat. HaiPro-ilmoitukset menevät 
osastonhoitajalle ja hänen tulee käsitellä ilmoitukset kahden viikon aikana ilmoituksen teosta. Ilmoitukset käsitellään 
osastotunneilla. Ilmoitusten keskustelutilanteissa tavoitteena on yhdessä etsiä korjaavia tapoja ja ehdotuksia.  
Työterveyshuollon palveluita käytetään tarvittaessa apuna, kun käsitellään työntekijälle sattuneita läheltä piti–tapauksia.  
Tavoitteena on kiinnittää erityistä huomiota riskien ennaltaehkäisyyn konkreettisin toimenpitein, kuten ohjauksella ja neuvonnal- 
la, riittävillä suojavarusteilla sekä valvonnalla. Henkilöstön riittävästä koulutuksesta huolehditaan.  
 

3.4 Muutoksista tiedottaminen  

Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan 
henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille?  
 
Tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman vaikuttavuus konkretisoituu riittävän tiedottamisen kautta. 
Tiedottamisesta huolehditaan mm. yksikkökokouksissa, henkilöstötiedotteissa, toimintaohjeilla ja yksiköihin jaettavilla 
tiedotuskirjeillä. Karviaisen intra, kehityskeskustelut, henkilöstön palvelulinjailtapäivät ja koulutukset ovat myös tiedottamisen 
foorumeja. Aktiivisuus ja vastuullisuus tasa-arvon edistämisessä on välttämätöntä. Jokaista työntekijää koskee velvoite tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä ja jokaisella työntekijällä on oikeus saada tietoa työtänsä koskevista ohjeista ja 
säännöistä, mutta myös jokaisen työntekijän velvollisuus on hankkia tietoa. Esimiehellä ja henkilöstöhallinnolla on päävastuu 
ohjeiden tiedoksi saattamisella. Tiedottamisen toteutumista seurataan tulevien palautteiden avulla sekä työhyvinvointikyselyillä, 
jotka toteutetaan joka toinen vuosi.  
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017- 2020 Henkilöstöhallinto 2017.  
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Karviaisen intrassa.  
  

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN  
4.1 Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt  

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?  
 
Osastonhoitaja Laura Yliluoma yhdessä työntekijöiden kanssa. 
  
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:  
 

Osastonhoitaja Laura Yliluoma 09 4258 2358  
  
4.2 Omavalvontasuunnitelman seuranta  

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä?  
 
Omavalvontasuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään kahdesti vuodessa tai muutostilanteissa. Päivittämisestä huolehtii 
osastonhoitaja.  
Omavalvontasuunnitelman sisältöä käsitellään viikkopalavereissa.  
4.3 Omavalvontasuunnitelman julkisuus  

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä?  
 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä Toivokodin ilmoitustaululla ulko-oven vieressä ja henkilökunnan perehdytyskansiossa. 
Omavalvontasuunnitelma julkaistaan kuntayhtymän internetsivuilla. www.karviainen.fi  

  

  

http://www.karviainen.fi/
http://www.karviainen.fi/
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 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  

5.1 Palvelutarpeen arviointi  

  
Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään?  
 
Kaikilla yli 75-vuotiailla on Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(”Vanhuspalvelulaki”) mukaisesti oikeus palvelutarpeen arviointiin seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. PTKY 
Karviaisen Ikäihmisten sosiaalipalvelut tarjoavat yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta ikäihmisille, heidän omaisilleen ja 
läheisilleen. Palveluntarpeen arviointikäynti voidaan tehdä hakuhetken hoitopaikkaan. Käynti on asiakkaalle maksuton.  
Arvioinnin apuna käytetään toimintakykymittareita: RAI, RAVA JA MMSE-testi. Kotiin annettavat palvelut ovat aina ensisijaisia 
asumispalveluun nähden. Kun arvioidaan asiakkaan asumispalvelujen tarvetta, niin otetaan huomioon hoidolliset ja sosiaaliset 
syyt sekä avohuollon sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö.  
SAS-työryhmän päätöksenteon ja palvelutarpeen arvioinnin tukena ovat lääketieteelliset diagnoosit, toimintakykymittarit; RAI, 
RAVA, MMSE-testi sekä tarpeen mukaan CERAD-testi.  
SAS-työryhmä  tekee päätöksen hakijan sijoittamisesta Toivokotiin hoidon, hoivan ja avun tarpeen huomioiden. 
Sijoituksen jälkeen Toivokodissa tehdään hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma.     

  
Miten asiakas ja/tai hänen omaisensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?  
 
Asiakkaan mielipide ja toive huomioidaan päätöstä tehtäessä. Jos asiakas ei pysty itse ilmaisemaan mielipidettään, niin 
asiakkaan tahto selvitetään yhteistyössä hänen laillisen edustajan, omaisen tai muun läheisen kanssa  
(sosiaalihuollon asiakkaan asema § 8 ja 9). Omaisella/ läheisellä on mahdollisuus olla mukana palvelutarpeen arvioinnissa 
asiakkaan luvalla.   
  
 

5.2 Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma  

  
Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan?  
  
Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan asiakkaan saapuessa ja sitä päivitetään asiakkaan tilanteen muuttuessa. Toteutumista 
seurataan päivittäisen kirjaamisen yhteydessä. Jokainen hoitaja on velvollinen täydentämään ja korjaamaan hoitosuunnitelmaa. 
Puolivuosittain hoitosuunnitelmaa arvioidaan Kanta-arkistoon siirtyvällä väliarvioinnilla.  
Hoitopalaveri pidetään asiakkaan saapuessa, kerran vuodessa ja tarpeen mukaan. Hoitopalaverissa ovat mukana asiakkaan ja 
omaisen lisäksi osastonhoitaja, sairaanhoitaja ja omahoitaja. Arvioinnin mittareina käytetään MMSE, RAI, Rava ja MNA.  
  
Kun asiakas saa palveluasumispaikan, hänelle tehdään asiakasmaksupäätös, joka perustuu Perusturvakuntayhtymä 
Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Maksun perusteena on talouden koko, palvelun määrä ja 
bruttotulot.   Asiakkaalle myönnetään ateriapalvelu PTKY Karviaisen järjestämänä, josta peritään taksan mukainen 
asiakasmaksu. Asiakas/ omainen tekee vuokrasopimuksen huoneistosta vuokranantajan kanssa.  
 

 
Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?  
  
Päivittäinen kirjaaminen tapahtuu hoitosuunnitelman kautta, mikä varmistaa sen, että hoitajat tuntevat suunnitelman sisällön. 
Syyskuussa 2016 on siirrytty ”hiljaiseen raportointiin”, missä hoitaja vuoronsa aluksi ensin tutustuu hoitosuunnitelmaan, 
päivittäisen hoitotyön kirjauksiin lukemalla tiedon suoraan Pegasos-potilastietojärjestelmästä. Omahoitajat vastaavat 
asiakkaiden hoitosuunnitelmien ajantasaisuudesta ja päivittämisestä.  
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5.3 Asiakkaan kohtelu  

  
5.3.1 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen  
Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse 
omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään?  

 
Asiakkaat huomioidaan kaiken toiminnan lähtökohtana. Heitä kunnioitetaan yksilöinä huomioiden heidän elämänhistoriansa.  
Jokaisella asiakkaalla on oma huone, jonka saa sisustaa mieleisekseen turvallisuus huomioiden. Oveen koputetaan, kun 
mennään sisään ja asiakasta puhutellaan hänen toivomallaan tavalla. Asiakkaat pukeutuvat omiin vaatteisiinsa.  
Asiakkaiden itsemääräämisoikeutta pyritään noudattamaan kaikissa toimissa niin pitkään kuin se on mahdollista. Asiakkaiden 
omat toiveet ja ajatukset huomioidaan kaikissa elämisen toimintoihin liittyvissä asioissa kuten esimerkiksi ruokailussa, 
pukeutumisessa ja sosiaalisissa tapahtumissa. Yhteisiä juhlapäiviä suunnitellaan yhdessä ja silloin myös huomioidaan 
asiakkaan yksilölliset toiveet ja halut esim. osallistumisesta juhlaan.  
Asiakkaan toimintakyky ja voimavarat huomioidaan hoito -ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa. Tavoitteena on, että asiakkaan 

oma mielipide kirjataan suunnitelmaan.  
  
5.3.2 Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt  

Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu?  
  
Rajoittamistoimenpiteitä käytetään vain asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi laidat sängyssä tai 
turvavyö pyörätuolissa. Rajoitteiden käytöstä keskustellaan aina asiakkaan ja/ tai omaisen kanssa ja päätöksen niiden käytöstä 
tekee lääkäri. Asia kirjataan aina potilastietojärjestelmään. Rajoittamistoimet ovat voimassa enintään 3 kk kerrallaan. 
Toivokodin ulko-ovet pidetään aina lukittuina. Käytössä on sähkölukko, joka avautuu kulkulätkällä tai koodilla.   
5.3.3 Asiakkaan asiallinen kohtelu  

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, 
haittatapahtuma tai vaaratilanne?  
  
Jos asiakasta on kohdannut vaara- tai haittatilanne, se kirjataan Pegasos-potilastietojärjestelmään ja käsitellään 
mahdollisimman nopeasti asiakkaan ja tapahtumassa olleiden henkilöiden kanssa. Asiakasta neuvotaan ja avustetaan  
potilasvahinkoilmoituksen teossa, jos asiakasta on kohdannut korvattava vahinko. Potilasasiamies, joka toimii Karviaisessa, 
auttaa asiakkaita/potilaita tapahtuneiden vahinkojen tai läheltä piti- tilanteiden kirjaamisessa sekä muistutusten ja kanteluiden 
laadinnassa.  
Asiakkaiden epäasiallinen ja loukkaava kohtelu on ehdottomasti kiellettyä. Ensisijaisesti asia tuodaan yksikön esimiehen tai 
ikäkeskuspäällikön tietoon ja hänelle toimitetaan muistutus ao. lomakkeella (www.karviainen.fi). Mahdollisesta tapahtumasta 
tehdään HaiPro- ilmoitus ja asia käsitellään henkilökuntapalaverissa. Tapahtuma selvitetään myös asiakkaan ja/tai hänen 
edustajansa kanssa ja tarvittaessa häntä ohjataan tekemään muistutus tai ottamaan yhteys sosiaaliasiamieheen.   
Jos epäasiallista, loukkaavaa tai väkivaltaista kohtelua toteuttaa toinen asukas, huolehditaan turvallisuusseikoista. Asiasta 
keskustellaan myös sekä asiakkaan että omaisten kanssa.  
  
5.4.1 Palautteen kerääminen  

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten 
asiakaspalautetta kerätään?  

 
Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti asukkailta ja omaisilta saadun palautteen perusteella (puhelut, keskustelut). 
Ulko-oven luona on postilaatikko, johon voi jättää palautetta. Palautteen voi myös lähettää sähköpostilla 
etunimi.sukunimi@karviainen.fi.  
Noin kaksi kertaa vuodessa omaiset kutsutaan omaisten iltaan. Omaisten ja henkilökunnan kanssa yhteistyössä kehitämme 
mm. Toivokodin toimintaa. Omaisilla on palautteenanto mahdollisuus aina.  
Karviaisessa suoritetaan vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyt, joiden tulokset analysoidaan ja niitä käsitellään 
henkilökuntapalavereissa ja omaistenillassa. 
Omaisilta tulleita palautteita käsitellään henkilökunnan viikkopalavereissa.  

 
  
5.4.2 Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä  

Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan 

kehittämisessä?  

 
Palautteiden pohjalta pyritään kehittämään toimintaa. Palautteet käsitellään henkilökunnan viikkopalavereissa. Turvallisuutta 
koskevan palautteen käsittelee osastonhoitaja ja se käsitellään myös henkilökunnan kanssa viikkopalaverissa ja 
ikäkeskuspäällikön kanssa.  
  
5.5 Asiakkaan oikeusturva  

5.5.1 Sosiaalihuoltolaki 48 § 

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvalla on ollut ns. ilmoitusvelvollisuus 1.1.2016 alkaen: sosiaalihuollon ammattihenkilön on 
ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle (osastonhoitajalle tai ikäkeskuspäällikölle), jos hän huomaa epäkohtia tai 
ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on, että asiakastyön 
epäkohdat ja niiden uhat tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua riittävän ajoissa. Tarkoituksena on turvata 
erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvän hoidon ja huolenpidon toteutuminen. 

http://www.karviainen.fi/
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-toteuttaminen
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Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa 
ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoinkohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia (esim. henkilön 
perusoikeuksien rajoittaminen vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa). Myös ilmeisestä epäkohdan uhasta tulee ilmoittaa. 
Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, henkistä, seksuaalista tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoinkohtelua. Vanhuksen 
kaltoinkohtelua on myös huono ja epäeettinen kohtelu, hoidon ja avun laiminlyönti sekä ikäihmisen ihmisarvoa alentava kohtelu. 

Sosiaalihuoltolain muutoksella pyritään varmistamaan, että sosiaalihuollon henkilöstö kertoo havaitsemistaan tai muuten tietoon 
saamistaan epäkohdista ja niiden uhista. Työntekijöiden oikeussuoja ei saa vaarantua ilmoituksen vuoksi, eikä ilmoituksen 
tehneeseen henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia. Henkilöstö on aiemmin saattanut jättää ilmoittamatta havaitsemiaan 
epäkohtia pelätessään oman asemansa puolesta. Havaitusta epäkohdasta tai sen uhasta voi ilmoittaa salassapitosäännösten 
sitä estämättä. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 
Jos epäkohtaa tai sen uhkaa ei korjata välittömästi, tulee ilmoituksen tehneen henkilön ilmoittaa asiasta aluehallintovirastolle. 

 
a) Muistutuksen vastaanottaja  

 
 
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus toimitetaan ikäkeskuspäällikölle. Lomake 
löytyy Karviaisen www.sivuilta.  

Ikäkeskuspäällikkö Raija Salmi p. 050 329 6339 

  
b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista  

 
Sosiaaliasiamies Margit Tepponen,  Sibeliuksenkatu 6 A 2, 04400 Järvenpää. 
Yhteydenotto sosiaaliasiamieheen puhelimitse 0207 401 794 tai 0400 277 087. 
Puhelimitse tavoittaa varmimmin maanantaisin klo 12.00–15.00 sekä tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin klo 9.00–
12.00. Voi jättää soittopyynnön tai pyytää soittamaan vastapuhelu, myös sähköisesti voi jättää yhteydenottopyynnön 

.  
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies 
ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmallisissa tilanteissa.  
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on  

• neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa  
• avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä  
• tiedottaa asiakkaan oikeuksista  
• toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi  
• seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle  

  
c) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan 
kehittämisessä?  

 
Muistutusmenettelyssä on syytä korostaa, että asiakkaita tulee aina ensisijaisesti ohjata selvittämään tilannetta heidän 
asiaansa hoitaneiden henkilöiden tai esimiesten kanssa heti, kun ongelmia ilmenee.  Ikäkeskuspäällikkö Raija Salmi käsittelee 
muistutukset/kantelut.  Palautteet käsitellään henkilökuntapalaverissa ja niiden pohjalta kehitetään toimintaa.  
  
d) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle  

 
Palautteet käsitellään viivytyksettä, kuitenkin vähintään 1 -4 viikon kuluessa. Muistutukset tulee käsitellä alle 3kk:n kuluessa.  
  

  

 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA  

  

6.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta  

  
Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen 
 
Asukkaat ovat työn lähtökohta. Henkilökunta noudattaa kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää työotetta. Omahoitaja laatii 
yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa yksilöllisen hoitosuunnitelman, jossa huomioidaan asukkaan voimavarat, tarpeet, tavat 
ja tottumukset. Mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen järjestetään päivittäin. Yhteisöllistä toimintaa järjestetään 
päivittäisten toimintojen yhteydessä sekä viikoittain yhteisissä tilaisuuksissa. Seurakunta järjestää hartaustilaisuuksia 
säännöllisesti ja vapaaehtoiset työntekijät osallistuvat arkeen.  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
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Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen 
ja kuntouttavaan toimintaan.  

 
Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan?  
 

Omahoitaja kuvaa hoitosuunnitelmaan asukkaan toimintakykyä. Arviointia tapahtuu päivittäisten kirjausten yhteydessä sekä 
puolivuosittain tehdyssä väliarvioinnissa, joka siirtyy Kanta-arkistoon.  
  
6.2 Ravitsemus  

Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa?  
 
Toivokoti ostaa ruokahuollon Karkkilan kaupungin ruokahuollosta. Ateriakokonaisuus on suunniteltu vastaamaan ikäihmisten 
ravitsemuksellisia tarpeita. Myös asukkaiden yksilölliset tarpeet ja makutottumukset huomioidaan. Ruokahuollon kanssa 
käydään säännöllisesti keskustelua ja pidetään palavereja ruuan laadusta, koostumuksesta ja toiveista. Ruokahuolto myös 
kerää asiakaspalautteita ruuan laadusta.   
Hoitohenkilökunta jakaa ruuan asukkaille sekä huolehtii ruokailun sujuvuudesta. Asukkaille tarjotaan aamupala klo 8-10, lounas 
klo 12-13, päiväkahvi klo 13-14, päivällinen klo 16-17 ja iltapala klo 18.30-20.30. Lisäksi on mahdollista saada myöhäisiltapalaa 
tai varhaisaamupalaa yksilöllisen unirytmin mukaisesti. Yöhoitaja antaa tarvittaessa esim. maitoa ja voileipää. Yöpaastossa on 
huomioitu suositusten mukainen 11 tunnin enimmäisraja.  
Henkilökunta seuraa riittävää ravinnonsaantia mm. MNA-testillä sekä seuraamalla painoa säännöllisesti vähintään 3kk:n välein.  
  
6.3 Hygieniakäytännöt  

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt 
toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti?  
  
Toivokodissa puhtauspalvelusuunnitelmasta ja sen toteutuksesta huolehtii Karviaisen laitoshuolto sisäisenä ostona.  
Henkilökunta noudattaa aseptista työtapaa. Asukastyössä käytetään suojavaatteita, joiden pesusta huolehtii Lindström. 
Eristyshuoneet merkitään ja niitä varten on erilliset pukeutumisohjeet. Infektioiden leviämistä seurataan. Henkilökunnalla on 
hygieniapassit. Toivokodissa on nimetyt yksikön hygieniavastaavat. He käyvät ao. koulutuksissa ja tuovat ajantasaista tietoa 
henkilökunnalle. Konsultoinneissa voidaan soittaa HUS:n hygieniahoitajalle (puh. 050 427 0008). 
 

6.4 Terveyden- ja sairaanhoito  

  
a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä 
kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen?  

 
Karkkilan terveyskeskuksesta käy lääkäri Toivokodissa joka toinen viikko. Hän vastaa asukkaiden lääketieteellisestä hoidosta. 
Akuutissa tapauksessa ensisijaisesti yritetään tavoittaa hänet. Muussa tapauksessa ollaan yhteydessä joko Karkkilan tai Lohjan 
terveyskeskuspäivystykseen. Kiireellisessä tapauksessa soitetaan 112.  
Suuhygienisti käy Toivokodissa vuosittain ja antaa suositukset asukkaiden hampaiden hoidosta. Myös hoitohenkilökunta arvioi 
asukkaiden hampaiden kuntoa ja on tarvittaessa yhteydessä Karkkilan terveyskeskuksen hammashuoltoon ellei asiakas itse 
halua käyttää yksityisiä lääkäripalveluita. 
Tarvittaessa asukkaalle tilataan Kelataksi ja hoitaja voi toimia saattajana esim. hammaslääkärikäynnillä.  
Äkillisestä kuolemantapauksesta on laadittu erilliset ohjeet.  

 
b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?  
 
Hoitohenkilökunta seuraa asukkaiden vointia päivittäisillä havainnoilla sekä erilaisilla mittauksilla (paino, verenpaine,  
verensokeri yms.). Tulokset kirjataan potilastietojärjestelmään. Sairaanhoitajat huolehtivat vuosittaisten laboratoriokontrollien 
ottamisesta.  
  
c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta?  
 
Toivokodin sairaanhoitajat ja lähihoitajat sekä lääkäri. Yliopiston Apteekista tulee annosjakelulääkkeet.   
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6.5 Lääkehoito  

  

  
Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään?  
 

Toivokodissa on STM:n Turvallinen lääkehoito- oppaan suositusten mukainen lääkehoitosuunnitelma ja sitä päivitetään 
vuosittain ja tarpeen vaatiessa.  
  
Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 
 
Lääkäri, osastonhoitaja, sairaanhoitajat. Lähihoitajat jakavat, annostelevat ja antavat 
lääkkeitä lääkärin ohjeen mukaisesti. Hoitajilla on voimassa olevat talokohtaiset 
lääkeluvat, jotka allekirjoittaa johtava ylilääkäri Mikko Purhonen. Lääkehoidon 
osaaminen verkossa- koulutus (LoVe) pitää olla suoritettuna. Lupa uusitaan viiden 
vuoden välein. 
  
Ptky Karviainen on kilpailuttanut yksiköiden annosjakelun. Toivokotiin tulevat lääkkeet annosjakeluna Yliopiston apteekista  ja 
hankittava palvelu sisältää:  
  
1. kokonaisvastuun lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta läpinäkyviin annospusseihin  
2. lääkkeiden toimittamisen Karviaisen nimettyihin toimipisteisiin asukaskohtaisiin kerta-annospusseihin 
jaoteltuina kahden viikon tarvetta vastaavissa erissä  
3. muiden kuin annosjakelunpiirissä olevien asukkaalle määrättyjen ja toimittajalta tilattujen lääkkeiden 
toimittamisen annosjakelutoimituksen yhteydessä ml. itsehoitolääkkeet, luontaistuotteet ja muut apteekkituotteet.  
4. asukkaan reseptien tarkistamisen, reseptien säilyttämisen, reseptien uusimisen vuodeksi kerrallaan (tai 
lääkelain ja asetuksen mukainen enimmäisaika), sekä asukkaiden kokonaislääkityksen ja mahdollisten yhteisvaikutusten 

tarkistamisen (reseptien hallinta)  
5.annosjakelussa mukana olevien Toivokodin hävitettävien lääkkeiden kuljettamisen lääketoimitusten yhteydessä  

6.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa  

  
Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelunantajien kanssa toteutetaan?  
 
Tiedonkulussa huomioidaan asukkaan tietosuoja ja itsemääräämisoikeus. Asukkaan siirtyessä toiseen  
hoitoyksikköön turvataan tiedonkulku ja hoidon jatkuvuus. Hoitaja kirjaa tarvittavat tiedot potilastietojärjestelmään ja tarvittaessa 
tulostaa tiedot asukkaan mukaan. Potilastietojärjestelmään tehdään tarvittavat uloskirjaukset.  
  
6.6.1 Alihankintana tuotetut palvelut  

  
Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja 
asiakasturvallisuusvaatimuksia?  
 
Ruokahuollon palvelut/Karkkilan kaupunki. Tehty sopimus, joka määrittelee ostettavan palvelunsisällön, laadun ja määrän. 
Säännölliset seurantatapaamiset ruokahuollon kanssa toimivat päivittäisen yhteistyön lisäksi.    
Laitoshuollonpalvelut / PTKY Karviainen. Tehty sopimus, joka määrittelee ostettavan palvelunsisällön, laadun ja määrän. 
Säännölliset seurantatapaamiset laitoshuollon kanssa päivittäisen yhteistyön lisäksi.    
Kotihoidon yöhoitajien palvelua 1 h/vrk./ PTKY Karviainen. Yöhoitajat kaikki koulutukseltaan vähintään lähihoitajia. Kotihoito 
vastaa työntekijöidensä rekrytoinnista ja pätevyysvaatimuksista. Toivokodin hoitaja on aina paikalla, kun kotihoito käy 
auttamassa Toivokodissa. Toivokodin hoitaja kertoo asiakkaan tarvitseman avun ja siihen liittyvät erityispiirteet.     
Hälytysjärjestelmä Ascom. Tehty sopimus, joka määrittelee palvelun sisällön, laadun, määrän ja hinnat.  
Annosjakelu, yliopiston Apteekki. Kilpailutettu sopimus, joka määrittelee sisällön, laadun sekä vastuut ja velvoitteet.   
Liina- ja vuodevaatteiden vuokraus- ja pesulapalvelu, Comforta/Lindström. Kilpailutettu sopimus, joka määrittelee sisällön, 
laadun sekä vastuut ja velvoitteet.   
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7 ASIAKASTURVALLISUUS  
7.1 Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa  

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden 
asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa?  
  
Asiakasturvallisuutta varmistetaan riittävällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla, henkilökunnan asianmukaisella 
ohjeistamisella ja täydennyskoulutuksella. Toivokodin turvallisuutta seurataan ja kehitetään (Haipro).  
Asiakkailla on käytössä Ascom- hälytysjärjestelmä. Toivokodissa on 

päivitetty pelastussuunnitelma (17.10.2018).  

 

 

 

 

  
7.2 Maaliskuussa 2018 voimaan tuleva tartuntatautilaki (1227/2016)  

 
7.2.1 Työntekijöiden rokotussuoja (48 §) 

 
Uuden lain 48 §:n mukaan henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja, saa käyttää vain erityisestä syystä työskentelyyn 
sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna 
tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Tällaisia asiakkaita tai potilaita ovat esimerkiksi 
vakavasti sairaat, raskaana olevat sekä alle 1- ja yli 65-vuotiaat.  
 
Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja 
tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä 
hoitavilta hinkuyskää vastaan.  
 
Tämä pykälä tulee voimaan 1.3.2018. KT tulee antamaan tarkempia ohjeita tämän säädöksen soveltamisesta myöhemmin. 
 

7.2.2 Tuberkuloosiselvitys (55 §) 

 
Työnantajan on vaadittava luotettava selvitys siitä, ettei työntekijä, harjoittelija tai muu vastaava henkilö sairasta 
hengityselinten tuberkuloosia, jos on perusteltu syy epäillä, että henkilö sairastaa hengityselinten tuberkuloosia ja hän on 
sellaisissa tehtävissä, joissa hengityselinten tuberkuloosin leviämisen seuraukset ovat tavanomaista vakavammat. Tällaisia 
tehtäviä ovat työskentely sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä. 
 
Selvitys on annettava ennen palvelussuhteen alkamista tai silloin, kun työssä olon aikana ilmenee perusteltu syy epäillä, että 
henkilö sairastaa hengityselinten tuberkuloosia. Perusteltu syy on pitkäaikainen tai toistuva oleskelu maassa, jossa 
tuberkuloosi on yleistä tai muu erityinen altistuminen tuberkuloosille. 

 

7.2.3 Salmonellaselvitys (56 §) 

 
Työnantajan on vaadittava työntekijöiltä, harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole 
salmonellatartuntaa, jos henkilö on sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy salmonellatartunnan tavallista suurempi leviämisvaara. 
Tällaisia tehtäviä ovat työskentely elintarvikelaissa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa tehtävässä, jossa henkilö käsittelee 
pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita sekä maidon tuotantotilalla muissa maidonkäsittelytehtävissä 
kuin lypsytyössä, jos tila toimittaa maitoa meijeriin, jossa maitoa ei pastöroida. 
 
Työnantajan on vaadittava selvitys ennen palvelussuhteen alkamista tai silloin, kun työssä olon aikana ilmenee perusteltu syy 
epäillä, että henkilö on salmonellabakteerin kantaja. 

 
 
8 HENKILÖSTÖ 

  
a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?  
 

Toivokodissa työskentelee 1 osastonhoitaja, 2 sairaanhoitajaa ja 13 lähihoitajaa sekä ostopalveluna 2,5 laitosapulaista. 
Toivokodissa hoitajamitoitus on 0,65. Henkilökunta jakaantuu työvuoroihin seuraavanlaisesti: 4-5 hoitajaa aamuvuorossa, 4 
hoitajaa iltavuorossa ja 1 hoitaja yövuorossa. Lisäksi kotihoidon yöpartion hoitaja on paikalla yhden tunnin yön aikana. 
Vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät täyttävät sosiaalihuollon/terveydenhuollon henkilöstölle asetetut kelpoisuusehdot.  
  
b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet?  
 
Sijaiset järjestetään Kuntarekryn kautta. JulkiTerhikistä varmistetaan työntekijöiden ammattipätevyys ja opiskelijoilta 
pyydetään viimeisin opintokirjakopio. Tarkistetaan myös suositukset.   
  
  
c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan?  
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Esimies vastaa sijaisten rekrytoinnista, mutta jokaisessa työvuorossa vastaava hoitaja huolehtii riittävästä 
henkilöstömiehityksestä. Jos hoitajan toimi vapautuu, siihen haetaan uusi työntekijä. 
  
  
  

 
8.1 Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet  

  
a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet?  
 
Karviaisessa käytämme Kuntarekryä, joka on avoin työnhakijoille. Henkilökunnan rekrytointiin liittyvät ohjeet ovat Karviaisen 
henkilöstöoppaassa.   
  
b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja 
luotettavuus?  
 
Käyttöön otetaan lähiaikoina luottotietojen tarkistus.   
  
8.2 Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta  

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttami-
seen.   

 

Uusilla työntekijöillä ja opiskelijoilla on perehdyttäjä, joka tutustuttaa heidät Toivokodin toimintatapoihin. Lisäksi uuden 
työntekijän tulee suorittaa lääkehoidon osaamisen varmistaminen LOVE-tentin avulla, potilasturvaa taidolla ja tietoturvakurssi 
tietyn ajan kuluessa. Uusilla työntekijöillä on aina koeaika työsuhteen alussa.  

  
b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty ja 

miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa 
(katso riskinhallinta).  
 

Henkilökunnalla on aina mahdollisuus ilmoittaa palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista osastonhoitajalle ja/tai 
ikäkeskuspäällikölle. Tarvittavat korjaavat toimenpiteet tehdään mahdollisimman pian.   
  

9 TOIMITILAT 
  
Tilojen käytön periaatteet  
  
Jokaisella asukkaalla on käytössään oma huone, missä on oma wc- ja suihkutila.  Huoneensa asukkaat voivat sisustaa 
mieleisekseen turvallisuus huomioiden. Huoneiden ovissa on lukot. Toivokodissa on 2 ruokailutilaa ja oleskeluun takkahuone. 
Aidattu sisäpiha on asukkaiden käytössä. Halutessa voidaan käyttää viereisen palvelutalon saunaa.  
  
Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?  
  
Laitoshuollon palvelut ostetaan sisäisesti Karviaisesta. Asukkaiden vaatteiden pyykkihuollosta vastaa laitoshuolto ja hoitajat 
yhteistyössä. Liinavaatteiden huollosta vastaa Comforta.  
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9.1 Teknologiset ratkaisut  

  
Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen 
varmistetaan?  
 

Toivokodissa on käytössä Ascom-hälytysjärjestelmä, jonka huollosta vastaa sen toimittaja. Hälytyksistä jää dokumentti  
tietojärjestelmään.  
  
  
Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot?  
  
Toivokodin hoitajat/ velvollisuus ilmoittaa vioista ja tilata huolto.   
  
Huollon yhteystiedot:  
Ascom / Kari Helenius 
kari.helenius@ascom.com 

9.2 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet  

  
Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja 
huollon asianmukainen toteutuminen?  
  
Karkkilan terveyskeskuksen fysioterapia huolehtii apuvälineiden hankinnan ja käytön ohjauksen. Hoitohenkilökunta huolehtii 
apuvälineiden toimintakunnosta ja tarvittaessa lähettää huoltoon.  
  
Osa terveydenhuollon laitteista on Toivokodin omia. Hankintoja tehtäessä annetaan käytön ohjaus ja käyttöohjeet ovat 
Toivokodissa. Huolto tilataan laitekohtaisen huoltosuunnitelman mukaisesti.   
  
  
Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset?  
  
Koulutus ja ohjeistus asiaan annettu syksyllä 2016.   

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot  
 
Sairaanhoitajat Tuula Ekholm ja Seija Rajajärvi p. 044 553 5228 ja osastonhoitaja Laura 
Yliluoma p. 044 553 5227. 
  
10 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY  
  
a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää 
lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä?  
  
Työntekijä allekirjoittaa työsuhteen alkaessa työsopimuksen, jossa sitoutuu noudattamaan Karviaisen salassapito- ja 
käyttäjäsitoumuksen periaatteita. Koulutetaan Pegasos-järjestelmän käyttöön. Kirjaamisen ohjeet Toivokodissa.   
  
b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä 
perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?  
  
Henkilöstön perehdyttäminen tietosuojaan ja salassapitoasioihin on osa yksikön perehdytystä. Henkilöstölle on suunnattu 
pakollinen tietoturvan nettikurssi.  
  
  
c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, 
miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä?  
  
www.karviainen.fi  
  
d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot  
Katariina Lahti, 09-42582531, PTKY Karviainen Huhdintie 23-25, 03600 Karkkila  
  
 

  

http://www.karviainen.fi/
http://www.karviainen.fi/
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11 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA  
Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden 

toteuttamisesta.  
  
Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. 

Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin 

vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.  

       

  

  

12 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA  

  
Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.  

Paikka ja päiväys  

Karkkila 13.3.2019 
  
Allekirjoitus  

Raija Salmi  
Ikäkeskuspäälikkö  
  

  

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  

11 LÄHTEET  

  
LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK- 
SIA:  
  
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, 

elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.   

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf  

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon 

johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille:  
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1  

  
STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus  

https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-

82935606b41536a7  
  
STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi  
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1  
  
STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten 

asumispalveluiden laatusuositus  
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf  
   
Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. 

Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-

organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf  

Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:   
Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030  
  
Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä:  

Valviran määräys 4/2010: https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeestatehtava-

ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus  
  

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn   
Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html  
Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä  
sa: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/  
Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf  
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon sekä 
muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-
9f6e9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf)  
  
Lastensuojelun määräaikojen omavalvonta 

http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-

b9ca4dd6a85a789b  
  
Toimeentulotuen määräaikojen omavalvonta 

http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Toimeentulotuen_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/d4fbb1b8-7540-425c-

8b71960a9dc2f005  
  

  

 

TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE  

  
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman 
määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tuli voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat 
asiakokonaisuudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat 
palvelun käytännössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi 
kuvata. Lomakkeen laatimisen yhteydessä siinä olevat ohjaavat tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle 
palveluntuottajan oma logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma.  

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112106/URN%3aNBN%3afi-fe201504226148.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.thl.fi/documents/647345/0/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf/0404c082-4917-471a-8293-5606b41536a7
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf
https://www.thl.fi/documents/10542/471223/asumispalveluiden%20laatusuositus.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
https://www.valvira.fi/-/maarays-4-2010-terveydenhuollon-laitteesta-ja-tarvikkeesta-tehtava-ammattimaisen-kayttajan-vaaratilanneilmoitus
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
http://www.valvira.fi/documents/14444/236772/Lastensuojelun_maaraaikojen_omavalvonta.pdf/e8b14a48-fc78-4ac4-b9ca-4dd6a85a789b
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