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TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

1. Toiminta-ajatus

Ylläpidämme monisairaiden ikäihmisten viimeisten elinvuosien mahdollisimman hyvää elämänlaa-
tua omaisia unohtamatta. Olemme asukkaidemme tuki ja turva.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Arvot: Yhdessä oppiminen, kunnioitus, suvaitsevaisuus, rehellisyys, luottamus, tasa-arvoisuus ja
turvallisuus, taloudellinen järkiajattelu.

Oppiva tiimi (innovatiivisuus ja halu kehittyä): Kehitämme osaamistamme ja työyhteisöämme.
Koulutamme ja kehitämme itseämme ja toisiamme. Opimme toisiltamme työstämme ja itsestämme.

Yhteisöllisyys syntyy, kun kunnioitamme ja luotamme toisiimme, suvaitsemme toistemme erilai-
suutta:

Kunnioitus on hyvää käytöstä asiakkaita ja työkaveria kohtaan. Emme arvostele asukkaita.

Ooettelemme antamaan ia vastaanottamaan sekä positiivista palautetta että kritiikkiä. Varsinkin kri-
tiikkiä annettaessa työkaverin kunnioittaminen on erityisen tärkeää.
Pystymme kyseenalaistamaan omaa näkökantaamme.

Suvaitsevaisuus: Virheiden tekeminen on usein harmillista sen tekijälle. Niiden sattuessa tarvitaan
yleensä tukea, (eikä moittimista yms. ). Virheiden sattuessa tulisikin miettiä, miten voisimme jat-
kassa ehkäistä niitä. Virheistä oppii usein koko työyhteisö.

Luottamus toiseen syntyy, kun työt tehdään tunnollisesti. Emme kulje tarkastamassa toisen työn
jälkeä vaan luotamme työkaveriin. Jos luottamusta toisen tekemisiin ei ole, tulee se hankkia joten-
kin muuten kuin "kyttäämällä". Paras ja vaikein tapa on keskustelu.

Tvön laatua on osaaminen ia taloudellinen iärkiaiattelu. Se on asukkaiden tasa-arvoista kohtelua
yksilölliset piirteet huomioiden. Asiakkaalle turvallisuuden tunne on sekä fyysistä että psyykkistä
turvallisuuden tunnetta.

Tasa-arvoisuus: Asukkaiden tasa-arvoinen hoito perustuu hoidon tarpeeseen, kuinka paljon ja mil-
laista apua kukin tarvitsee. Tasa-arvo toteutuu, vaikka kaikkia ei hoidetakaan samalla tavalla tai
yhtä paljon vaan kutakin riittävästi yksilöllisyyshuomioiden. Ihmisarvo on kuitenkin kaikille sama.

Yksilöllisyys: Myös hoidon yksilöllisyys perustuu hoidon tarpeeseen. Pyrimme ottamaan asukkai-
den omat tavat ja mieltymykset huomioon mahdollisimman hyvin. Suhtaudumme asiallisesti asuk-
kaiden omituisiinkin tapoihin niitä ääneen ihmettelemättä.

Turvallisuus: Huolehdimme, että hoito on turvallista asiakkaalle ja itsellemme (esim. potilas siirrot
tehdään ergonomisesti). Turvallisuus on myös asiakkaan turvallisuuden tunnetta, joka välitetään
heille sanoin ja elein.

Taloudellinen järkiajattelu: Käytämme työajan töiden tekemiseen ia sen kehittämiseen. Pidämme
huolta omasta terveydestä ja jaksamisesta, jotta olisimme hyvässä työvireessä. Hankintamme ovat
tarpeellisia ja riittävän laadukkaita. Pidämme saamista työvälineistämme hyvää huolta. Tunnemme
taloudellisen osavastuumme koko kaupungin taloudessa. Hinta-laatusuhteemme on hyvä.



2. Riskienhallinta

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ja vastuu tuoda esille epäkohdat, laatupoikkeamatja riski-
ja vaaratilanteet lähiesimiehelle.

Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti kaikissa kaupungin yksiköissä tietopalvelu- ja työhyvin-
vointipäällikön toimesta. Riskien arvioinnin osa-alueet ovat: tapaturmavaarat, ergonomia, henki-
nen kuormittuminen, fysikaaliset-, kemialliset- sekä biologiset vaaratekijät. Kartoituksen pohjalta
laaditaan toimenpideohjelma ja seuranta-aikataulu.

Riskien käsitteleminen

Koivukodossa on käytössä HaiPro-järjestelmä, johon kukin työntekijä kirjaa asukkaan turvallisuutta
vaarantamat haittatapahtumat ja läheltä piti-tilanteet. Jokainen ilmoitus menee sekä asumispalvelujoh-
tajan että ikäihmisten palvelujohtajan tiedoksi. Yksikön lähiesimies käsittelee tapahtuman ja sen vaka-
vuuden sekä arvioi jatkotoimenpiteiden laadun. Tarvittaessa haittatapahtumat kirjataan Lifacare-poti-
lastietojärjestelmään ja ilmoitetaan asukkaan omaisille. Tarvittaessa tapahtuma käydään läpi myös
ikäihmisten palvelujohtajan kanssa.

Työpaikalla henkilöön kohdistuneesta väkivallan uhasta tai väkivallasta täytetään aina kirjallinen lo-
make (liite), joka toimitetaan asumispalvelujohtajalle ja tietopalvelu- ja työhyvinvointipäällikölle. Väki-
vallan uhka- tai väkivaltatilanne käydään läpi lähiesimiehen, asumispalvelujohtajan ja tarvittaessa
ikäihmisten palvelujohtajan kanssa. Asumispalvelujohtajan ja lähiesimiehen harkinnan mukaan työnte-
kijöille sattuneista vaara- ja uhkatilanteista tehdään erillinen toimintaohje koko työyksikölle. Tarvitta-
essa järjestetään koulutusta ja käytetään apuna työterveyshuollon palveluja. Erityistä huomiota pyri-
tään kiinnittämään tilanteiden ennaltaehkäisyyn esim. neuvonnalla ja valppaana ololla.

Työhyvinvointikansio, joka on kaikkien työntekijöiden saatavilla, on nähtävissä ja tulostettavissa kau-
pungin intranet-sivuilla.

Korjaavat toimenpiteet

Tapahtumista keskustellaan asukkaan ja omaisen kanssa ja tapahtumat käsitellään viikkopalavereissa
ja haetaan ratkaisuja sille, että haittatapahtumia ei enää tapahtuisi. Tieto tapahtumista menee myös
asumispalvelujohtajalle. Koivukodon lähiesimies arvioi, käsitelläänkö tapahtuma työyksikössä vai tarvi-
taanko tapahtuman ratkaisemiseen ylempää johtoa. Lähiesimies myös seuraa korjaavien toimenpitei-
den toteutumista Koivukodossa ja tiedottaa asiasta asumispalvelujohtajalle.

Tarvittaessa otetaan yhteyttä asukkaan omaiseen läheltä piti-tilanteen tai haittatapahtuman jälkeen.
Samalla sovitaan jatkomenettelytavasta ja informoidaan tarvittaessa korvausten hakemisesta. Asiak-
kaalle ja/tai hänen edustajalleen annetaan ohjeistus muistutus- ja kantelumenettelystä.



Kehitettävää Koivukodon toiminnassa on mm. sijaisten perehdyttämisen suhteen. Jatkossa Sijaisten
tulee olla nykyistä pidempään vakituisen työntekijän työparina, ennen kuin hän alkaa tekemään töitään
itsenäisesti.

Muutoksista tiedottaminen

Tarvittavista muutoksista keskustellaan yhdessä henkilöstön kanssa viikkopalavereissa, joista tehdään
muistio. Muistio lähetetään työntekijöiden sähköpostiin. Tarvittaessa muutoksista tiedotetaan yhteis-
työtahoille ja tarvittaessa laaditaan muutoksista kirjalliset toimintaohjeet.

3 Omavalvontasuunnitelman laatiminen

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Koivukodon lähiesimies ja ikäihmisten palvelujohtaja

Laitilan kaupunki/Koivukoto/Jani Silvasi
Sairaalantie 8
23800 Laitila
p. 044-5853505
jani. silvast@laitila. fi

Omavalvontasuunnitelman seuranta

Omavalvontasuunnitelma päivitetään Koivukodon lähiesimiehen ja ikäihmisten palvelujohtajan toimesta
kerran vuodessa marraskuussa ja tarvittaessa tilanteiden ja asioiden muuttuessa.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Omavalvontasuunnitelma säilytetään Koivukodossa julkisissa tiloissa asukkaiden omaisten kulkuväylän varrella ilmoitustau-
lulla.

4 Asiakkaan asema ja oikeudet

Palvelutarpeen arviointi

Palveluntarvetta Koivukodossa arvioidaan päivittäisten hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Lisäksi apuna
käytetään tarvittaessa erilaisia mittareita kuten RaVa-toimintakyvyn ja avuntarpeenmittaria (liite), Mini
Mental State Examination-testia (lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu testi, liite), MNA-
testiä (ravitsemustilan arviointi-mittari, liite), Cornell-mittaha (dementian ja depression haitta-asteen
arvioimiseen soveltuva mittari, liite) ja GDS-15-masennusseulaa (liite).

Palveluntarvetta arvioidessa kuunnellaan asukasta ja/tai hänen omaistaan. Asukas täyttää omaisensa
kanssa Elämäni tarina - lomakkeen (liite), jonka avulla pyritään selvittämään asiakkaan historiaa, ta-
poja ja tottumuksia ja mielenkiinnonkohteita.



Hoito-, palvelu-tai kuntoutussuunnitelma

Koivukodon sairaanhoitaja ja asukkaan omahoitaja laativat yhdessä asukkaan ja/tai hänen omaisensa
kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelman (liite), jossa kartoitetaan asukkaan avuntarve ja hänen tervey-
dentilaansa liittyvät ongelmat. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan aina myös asukkaan ja omai-
sen toivomukset ja näkemykset asukkaan palveluntarpeesta. Palvelu-ja hoitosuunnitelmakopio säily-
tetään asukkaan hoitokansiossa.

Palvelu- ja hoitosuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa ja aina asukkaan palveluntarpeen
muuttuessa. Päivittämisestä huolehtii asukkaan omahoitaja.

Palvelu- ja hoitosuunnitelma on jokaisen työntekijän luettavissa ja se on tulostettuna asukkaan potilas-
asiakirjoissa. Koivukodon lähiesimies vastaa siitä, että henkilökunta toimii asukkaan palvelu- ja hoito-
suunnitelman mukaisesti.

5. Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Asukkaat asuvat yhden hengen huoneessa, jonka hän voi kalustaa haluamansa näköiseksi. Koivuko-
dossa on yksi kahden hengen huone, jonka asukkaat ovat halunneet jakaa huoneen toisen asukkaan
kanssa. Asukkaiden yhteiskäytössä ovat ns. päiväsalit, sauna ja katettu terassi. Asukkaat käyttävät
omia vaatteitaan. Ruokailuajoissa ja hoitotoimissa pyritään joustavuuteen Koivukodon toiminnan salli-
missä rajoissa. Koivukodossa on vapaat vierailuajat, joten vieraat voivat käydä vapaasti siellä. Omai-
set voivat myös osallistua hoitoon niin halutessaan.

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet

Koivukodossa käytetään asukkaan vapautta rajoittavia keinoja harkiten ja vain silloin, kun asukkaan
ja/tai asukkaiden ja/tai henkilöstön terveys ja/tai turvallisuus on uhattuna. Asukkaan turvallisuuden ta-
kaamiseksi joudutaan, tilanteesta riippuen, käyttämään esim. nostettavia kaiteita sängyssä tai turva-
vyötä pyörätuolissa. Näiden välineiden käyttö ei ole rutiininomaista, vaan niistä päätetään kunkin asuk-
kaan kohdalla erikseen. Mikäli ko. turvavälineiden käyttö katsotaan tarpeelliseksi, pyydetään vielä lää-
karin mielipide asiasta ja informoidaan asiasta myös asukkaalle ja tämän omaiselle.

Rauhoittavien lääkkeiden käyttö pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä niiden aiheuttamien
haittavaikutusten vuoksi. Lääkityksestä päättää lääkäri. Hoitajat tiedottavat lääkärille lääkkeen vaiku-
fuksista ja sen tarvittavuudesta.

Koivukodossa on ulko-ovessa koodilukko, jotta muistamattomat asukkaat eivät karkaisi ulos esim. tal-
vipakkasilla. Tämä rajoittaa asukkaiden liikkumista, mutta luo myös turvaa. Omaiset saavat koodin tie-
toonsa ja voivat kulkea vapaasti.



Mikäli Koivukodossa ilmenee epäasiallista kohtelua asukasta kohtaan, siihen puututaan ensitilassa.
Kyseistä työntekijää puhutellaan ensin lähiesimiehen, asumispalvelujohtajan ja/tai tarvittaessa ikäih-
misten palvelujohtajan toimesta. Mikäli epäasiallinen käytös jatkuu, edetään Laitilan kaupungin ohjei-
den mukaisesti, jotka liittyvät häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen tilanteisiin (kts. työhyvin-
vointi kansio).

Silloin, kun asukasta on kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne, keskustellaan asukkaan ja tarvit-
taessa myös hänen omaistensa kanssa.

6. Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun Ja omavalvonnan kehittämiseen

Asukkailta itseltä henkilöstö saa palautetta yleensä suoraan päivittäisten toimintojen yhteydessä.
Omaisilta / läheisiltä palautetta saadaan keskusteluissa.

Asukaspalaute voi olla suullista tai kirjallista. Sähköistä palautetta on mahdollista lähettää sähköpos-
(itse. Koska sähköpostin turvallisuutta ei voida taata, vastaus palautteisiin koskien henkilö-ja yksityis-
asioita sekä terveyteen/sairauteen liittyviä asioita, annetaan kirjallisesti, ei koskaan sähköpostitse.

Ennen asukkaalle ja/tai hänen edustajalleen vastaamista, varmistamme, että asukas ja/tai hänen
edustajansa on oikeutettu saamaan kyseisiä tietoja, esim. hoitotietoja. Mikäli palautteen antajalla ei ole
oikeutta tietoihin, vastauksena lähetetään tieto tästä.

Riippuen annettavasta palautteesta asukaspalautteisiin vastaa joko asumispalvelujohtaja, ikäihmisten
palvelujohtaja tai Koivukodon lähiesimies. Vastaus pyritään antamaan kirjallisesti kahden viikon kulu-
essa, mikäli asukas on pyytänyt vastauksen palautteeseen. Tarvittaessa asukkaalle annetaan ohjeis-
tus muistutuksen tai kantelun tekemiseen.

Mediassa esille tulevaan palautteeseen ei pääsääntöisesti vastata. Tarvittaessa mediapalautteisiin
vastaavat sosiaali- ja terveysjohtaja ja ikäihmisten palvelujohtaja yhdessä.

Säännöllistä asukaspalautetta kerätään Roidu-asiakaspalaute laitteella. Laite (tabletti) kiertää kol-
messa työyksikössä vuorotellen. Koivukodossa laitteella kerätään asiakaspalautetta on 3-4 kertaa
vuodessa. Asiakaspalautetta saadaan myös suoraan omaisilta. Palvelujen riittävyyttä ja laatua arvioi-
daan myös kerran vuodessa tehtävällä webropol-kyselyllä, jonka kohderyhmänä ovat asiakkaat, omai-
set ja henkilöstö.

Palautteen käsittelyjä käyttö toiminnan kehittämisessä

Asukaspalautteista tehdään yhteenvedot ja yhdessä henkilökunnan kanssa mietitään, miten palauttei-
siin reagoidaan ja mitä korjaavia toimenpiteitä ehkä tarvitaan.

7. Asiakkaan oikeusturva

Muistutuksen vastaanottaa vt. asumispalvelujohtaja Jani Silvasi ja/tai ikäihmisten palvelujohtaja Sari
Koski



Sosiaaliasiamiehenä toimii OTM Kati Lammi. Asiakasyhteydenotot vain puhelimitse 050-5590765 pu-
helinaikoina: ma klo 12.00-14.00jati-toklo9. 00-11.00, pe ei puhelinaikaa. Ei yhteydenottoja teksti-
viesti- tai muita pikaviestejä käyttäen.

Postiosoite on Oy Vasso Ab/Sosiaaliasiamies, Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 4. krs., 20100 TURKU.

Sähköpostiosoite on kati. lammiOvasso. fi. Oy.Vasso Ab suosittelee sähköpostia käytettäväksi
vain yleisluonteisia neuvoja kysyttäessä.

Asiamies ei vastaa asiamiehelle etunimi. sukunimi(at)vasso. fi tulleisiin asiakkaan lähettämiin sähköposteihin
takaisin suojaamattomassa sähköpostissa tietoturvasyistä. Salassa pidettäviä asiakkaan henkilökohtaisia
tietoja ei tule välittää sähköpostilla. Asiointi sähköpostilla asiakkaan kanssa on mahdollista vain Suomi. fi-
viestien kautta. Viestien käyttö on turvallista, koska kaikki viestit ja niiden liitetiedostot kulkevat salattuina
tietoturvallista reittiä pitkin. Käyttäjä tunnistetaan vahvalla tunnistautumisella.

Sosiaalimiehen tehtävänä on:

. neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysy-
myksissä

. toimia mahdollisena sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä

. avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä

. tiedottaa asiakkaan oikeuksista

. seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutumista ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhalli-
tukselle

Ikäihmisten palvelujohtaja tai asumispalvelujohtaja vastaa muistutuksiin, kanteluihin ja tekee muut val-
vontapäätökset. Ikäihmisten palvelujohtaja tiedottaa päätöksistään asumispalvelujohtajalle joka tiedot-
taa niistä edelleen Koivukodon henkilöstölle. Päätösten sisältö huomioidaan toiminnan kehittämisessä.
Ikäihmisten palvelujohtaja ja asumispalvelujohtaja antavat päätöksiin selkeän ja asiallisen vastauksen,
josta on käytävä ilmi esim. mihin toimenpiteisiin päätösten johdosta on ryhdytty ja miten asia on rat-
kaistu."

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on kaksi viikkoa.

8 Palvelun sisällön omavalvonta

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen

Koivukodossa noudatetaan toimintakykyä ylläpitävän hoitotyön periaatteita. Palvelu- ja hoitosuunnitel-
maa tehdessä otetaan huomioon toimintatavat, jolla asukkaan toimintakykyä pyritään ylläpitämään tai
parantamaan. Asukasta kannustetaan toimimaan itse ja autetaan silloin, kun omatoiminen selviytyminen
on liian työlästä. Asukkaiden kokonaisvaltaiseen toimintakykyä ylläpitävää toimintaa järjestetään päivit-
täin ja se on yksikön tärkein kehitysalue.

Päivittäisten toimintojen yhteydessä seurataan asukkaan selviytymistä jatkuvasti. Tiedot kirjataan Li-
fecare-potilastietojärjestelmään. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaa päivitettäessä tapahtuu pitkänaikavälin
seuranta.



9. Ravitsemus

Ravitsemustilan ensisijaisina seurantakeinoina ovat painon seuranta ja hoitajien havainnot siitä,
kuinka asukkaat syövät. Jos ravitsemuksen suhteen herää epäilys puutteellisuudesta, käytetään tar-
kempia mittareita. Näitä ovat MNA-testi (ravitsemustilan arviointi-mittari) ja nestelista. Nestelistasta nä-
kyy kunakin päivänä nautitut ruuat ja juomat. Ravitsemuksen ollessa liian vähäistä pyritään ensin sii-
hen, että kaikki annokset tulisi syötyä (lautanen tyhjäksi). Tarvittaessa syötetään. Jos asukas ei jaksa
tai kykene syömään annoksiaan, voidaan ottaa käyttöön täydennysravintovalmisteet. Näissä tilan-
teissä mietitään myös, onko painonmuutoksen takana jokin muu syy kuin esim. ruokahaluttomuus.

Koivukodon asukkaat punnitaan kerran kuukaudessa jos asukkaan vointi sen mahdollistaa.

10. Hygieniakäytännöt

Hygieniasta huolehtiminen kuuluu jokaisen työntekijän perustyöhön. Erityistä huomiota kiinnitetään kä-
sihygieniaan ja suojavälineiden käyttöön.

Koivukodossa noudatetaan TYKS:n hygieniaohjeita (liite), jotka on käyty läpi TYKS:n hygieniahoitajan
kanssa Koivukodon toimitilat huomioon ottaen. Samat ohjeet sisältävät myös keinoja tarttuvien sai-
rauksien leviämisen estämiseksi.

Lisäksi kaupungin terveystarkastajan käynnin jälkeen on laadittu hygieniaa koskeva omavalvontasuun-
nitelma (liite).

Asukkaiden hygieniasta, johon kuuluu mm. intiimihygieniasta huolehtiminen sekä hampaiden pesu,
huolehditaan päivittäin. Asukkaat käyvät suihkussa kerran viikossa.

11. Terveyden-ja sairaanhoito

Koivukodon henkilöstö varaa tarvittaessa lääkäri- tai hammaslääkäriajan asukkaalle tai toimittaa asuk-
kaan päivystysvastaanotolle tai tilaa ambulanssin. Koivukodossa käy kerran kahdessa viikossa ter-
veyskeskuslääkäri. Suuhygienisti käy puolestaan Koivukodossa kerran vuodessa. Suuhygienistin
käynti on asukkaalle vapaaehtoinen ja maksullinen.

Koivukodossa on ylilääkärin laatima ohjeistus asukkaan kuolemantapaukseen liittyen (liite).

Koivukodon sairaanhoitaja vastaa Koivukodon asukkaiden vuosi- ja muiden kontrollikokeiden ottami-
sesta sekä kokeiden tulosten näyttämisestä lääkärille. Sairaanhoitaja tilaa tarpeen mukaan asukkaalle
lääkärinkäyntiajan sekä seuraan muun henkilöstön kanssa asukkaidensa terveydentilaa. Seuranta ja
terveyden edistäminen kuuluu kaikkien hoitotyötä tekevien perustehtävään.

Koivukodossa käy nimetty terveyskeskuslääkäri joka viikko. Lisäksi häntä voi konsultoida tarvittaessa.

12. Lääkehoito

Lääkäri määrää asukkaiden lääkityksen ja on siitä vastuussa. Hoitajat toteuttavat lääkärin hoito-ohjeet
ja ovat vastuussa omasta työstään.



13. Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa

Koivukodossa on käytössä Lifecare-potilastietojärjestelmä, josta kaikki asianosaiset saavat tarvittavat
tietonsa. Apteekin kanssa toimitaan tiiviissä yhteistyössä. Tieto kulkee myös E-reseptiarkiston välityk-
sellä apteekin ja Koivukodon välillä.

Asukkaan siirtyessä pysyvästi tai tilapäisesti esim. terveyskeskuksen osastolle tai erikoissairaanhoi-
toon, huolehtii asukkaan lähettävä hoitaja siitä, että kaikki asukkaan mukana hoidon jatkumisen kan-
naita tärkeät dokumentit siirtyvät uuteen hoitopaikkaan.

14. Asiakasturvallisuus

Koivukodon laatua valvotaan jatkuvasti (liitteenä laatukäsikirja). Koivukodossa toteutuu Sosiaali- ja ter-
veysministeriön Ikäihmisten laatusuositusten henkilöstömitoitus. Tämä osaltaan takaa asukasturvalli-
suuden toteutumisen. Palvelu-ja hoitosuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa ja aina
asukkaan palvelutarpeen muuttuessa. Koivukodossa on laadittu sairaanhoitajan, hoitajan ja laitosapu-
laisen tehtäväkuvaukset (liitteet). Henkilöstön osaaminen esimerkiksi lääkehuollon osalta varmistetaan
Love-verkkokoulutuksella.

Koivukodossa (yhdessä terveyskeskuksen kanssa) pidetään palo- ja pelastusviranomaisten toimesta
turvakävelyt joka vuosi ja alkusammutuskoulutusjoka kolmas vuosi. Palotarkastus tehdään kerran
vuodessa, jonka yhteydessä päivitetään ja tarkastetaan pelastussuunnitelma (liite), joka sisältää häly-
tyskaavion. Poistumistietä osoittavat turvavalot tarkastetaan ja jauhesammuttimet huolletaan kaupun-
gin teknisen toimen toimesta säännöllisesti.

Henkilöstö suorittaa kolmen vuoden välein hätäensiapukoulutuksen.

15. Henkilöstö

Hoito-ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityisessä päivähoidossa päivähoitolaki
ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on lu-
vanvaraista, otetaan huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä riippuu asi-
akkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti
henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen osaaminen.

Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenkilöstöä, henkilöstön rakenne (eli
koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pi-
dettävään suunnitelmaan ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus ja hen-
kilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, miten henkilöstövoimavarojen riittävyys
varmistetaan.

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

Koivukodossa on 13 työntekijää ja Vt sairaanhoitajan työpanos, 12 hoitajaa (lähihoitajaa/perushoitajaa)
ja 1 laitosapulainen. Asumispalvelujohtajan työnkuvasta 20 %:a koostuu Koivukodon esimiestyöstä ja
lisäksi Koivukodossa käy sairaanhoitaja iltapäivisin kaksi kertaa viikossa.

Sairaanhoitaja on töissä Koivukodossa aamuvuoroissa joka toinen arkipäivä. Häntä ei lasketa hoitaja-
mitoitukseen. Laitosapulainen työskentelee arkisin aamuvuorossa. Häntä ei lasketa hoitajamitoituk-
seen. Arkisin aamuvuorossa on 4 hoitajaa ja viikonloppuisin 3 hoitajaa. Iltaisin on töissä 3 hoitajaa ja
yöllä yksi. 2022 lähtien arkisin on lisänä hoitaja, jonka työvuoro on klo 10-18.



Pääsääntöisesti Koivukodon lähiesimies tai asumispalvelujohtaja hankkii sopivat sijaiset ja varmistaa
heidän pätevyytensä JulkiTerhikistä.

Koivukodon sijaisuuksiin varataan tarvittavat määrärahat talousarvion laadinnan yhteydessä. Äkillisiin
sairauspoissaoloihin, työvapaisiin ja vuosilomiin palkataan sijaisia asumispalvelujohtajan luvan ja val-
litsevan tilanteen mukaisesti. Käytössä on myös kaupungin hoitajaresurssipooli, josta voi saada apua
äkillisiin sijaisuuksiin.

Henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan pyytämällä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhtee-
seen täyttölupa, kun Koivukodossa tulee ko. työsuhde avoimeksi ja käyttämällä riittävästi sijaisia. Si-
jäisten hyvä kohtelu ja hyvä työilmapiiri vaikuttaa osaltaan myös siihen, kuinka hyvin sijaisia on saata-
villa. Uuden sijaisen ja/tai vakituisen työntekijä vastaanottoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Vakituiset toimet täytetään julkisen haun periaatteella. Hakijoiden pätevyydet varmistetaan tarkasta-
maila alkuperäiset työ- Ja opintotodistukset. JulkiTerhikki/JulkiSuosikki-tietokannasta tarkistetaan haki-
joiden koulutuspätevyys. Tarvittaessa otetaan yhteys hakijan aiempaan työnantajaan ja varmistetaan,
että hakija on työskennellyt mainitsemassaan työtehtävässä ja työpaikassa. Hakijoista tehdään ansio-
vertailua ja sopivimmat kutsutaan työhaastatteluun. Vakituiset työntekijät valitsee asumispalvelujoh-
taja.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Uudet työntekijät ja opiskelijat saavat tullessaan suullisen perehdytyksen. Koivukodossa on perehdy-
tyslista ja perehdytyskansio (liitteet), jonka päivityksestä vastaa sairaanhoitajan nimeämä työntekijä.
Opiskelijoille nimetään ohjaaja Koivukodon työntekijöistä.

Myös muu henkilöstö on velvollinen perehdyttämään uusia työntekijöitä ja opiskelijoita. Uudet työnteki-
jät ja opiskelijat perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan.

Laitilan sosiaali- ja terveystoimessa on koulutussuunnitelma (liite), joka on päivitetty viimeksi vuonna
2021. Sosiaali-ja terveystoimessa on säännöt henkilöstön koulutusoikeuksista ja koulutuskorvauksista
(liite).

Kehityskeskusteluissa esille nousevia koulutustarpeita huomioidaan täydennyskoulutusta suunnitelta-
essa. Koivukodossa on laadittu osaamiskartta (liite), jonka tulosten perusteella on valittu koulutuslinjat,
joihin Koivukodossa tulisi panostaa.

Täydennyskoulutuksessa säännöllisesti toistuvia koulutusaiheita ovat: ensiapu-, alkusammutus- ja lää-
kehoidon koulutus. Henkilökunnan on mahdollista päästä myös muihin koulutuksiin, joiden katsotaan
olevan tarpeellisia henkilöstön työssä kehittymisen tai Koivukodon toiminnan kannalta.

Työntekijät merkitsevät jokaisen koulutuspäivänsä ESS-järjestelmään, josta saadaan kerättyä tietoa
käydyistä koulutuksista.
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16. Toimitilat

Koivukodon yleiset tilat pyritään pitämään viihtyisinä. Asukkaat saavat sisustaa huoneensa omilla huo-
nekaluillaan. Hoitosänkyon valmiina jokaisessa huoneessa. Koivukodossa on yhteinen keittiö/ruokai-
lutila, jossa kaikki asukkaat ruokailevat.

Koivukodossa ei ole vierailuaikoja.

Koivukodossa on laitosapulainen, joka huolehtii asukashuoneiden viikoittaisesta siistimisestä. Laitos-
apulainen huolehtii myös päivittäisestä yleisten tilojen siivouksesta. Asukkaiden vaatteet pestään Koi-
vukodossa. Lakanapyykki pestään kaupungin omistamassa työelämän monipalvelukeskus Palk-
keessa.

17. Teknologiset ratkaisut

Koivukodossa on käytössä hoitajakutsujärjestelmä jokaisessa huoneessa. Uloskäynti Koivukodosta on
lukittu koodilla, joka täytyy näppäillä ennen oven avaamista. Rakennuksen ulko-ovet lukitaan iltaisin
klo 16:00. Yöllä yksikön ulkopuoliset käytävät on suojattu liiketunnistimilla, jotka laukaisevat hälytyk-
sen, mikäli joku henkilö siellä liikkuu. Koivukodossa on automaattinen palohälytysjärjestelmä ja sprink-
ler-sammutusjärjestelmä. Sen toimivuudesta huolehtii valtuutettu yritys.

Hoitajakutsu soi niin kauan, kunnes hoitaja kuittaa hälytyksen ja menee katsomaan asukasta.

18. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto

Asukkaan käytössä olevat apuvälineet auttavat myös työntekijöiden ergonomiaa. Suurin osa apuväli-
neistä hankitaan terveyskeskuksen apuvälinelainaamosta. Asukkaan käyttämät apuvälineet huolletaan
joko TYKS-apuvälinekeskuksessa tai yksityisen yrityksen toimesta. Työntekijöillä on omat suojaväli-
neensa.

Koivukodon käytössä olevat verensokerimittarit huoltaa ja/tai vaihtaa uusiin terveyskeskuksen diabe-
teshoitaja, pikaHb-mittarit ja verenpainemittarit huolletaan tarvittaessa. Kipupumput ja happilaitteet
yms. muut laitteet tulevat pääsääntöisesti terveyskeskuksen kautta, joka huoltaa laitteet tarvittaessa.
Asukkaiden kuulolaitteet huoltaa Koivukodon henkilöstö ja tarvittaessa Vakka-Suomen sairaalan kuu-
lohoitaja.

Koivukodon henkilöstö tarkkailee apuvälineiden ja laitteiden toimivuutta.

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

Jani Silvasi, p. 044-5853505

19. Asiakas-ja potilastietojen käsittely

Työntekijöiltä pyydetään tiedoksisaantikuittaus sosiaalihuollon salassapito-ja vaitiolovelvollisuus-tie-
dotteeseen (liite). Työntekijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat asiakastietoja käsi-
(eliössään. Lokitiedot ovat (tarvittaessa) käytössä. Liitteet: tietosuoja sosiaalihuollossa ja tietosuojakä-
sikirja

Perehdytyksessä työntekijälle ja harjoittelijoille kerrotaan henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liit-
tyvistä asioista. Tietosuojavastaavaa konsultoidaan tarvittaessa. Häntä pyydetään myös tarvittaessa
kertomaan henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvistä asioista.
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Koivukodon asukasluettelon rekisteriseloste on nähtävissä sosiaalitoimistossa toimistosihteerin työ-
huoneessa.

Laitila kaupungin tietosuoja vastaava on Johanna Koskinen, johanna.koskinen@laitila.fi puh. 050 -
5902608

20. Yhteenveto kehittämissuunnitelmasta

Omavalvontasuunnitelmaa käydään läpi yhdessä Koivukodon henkilöstön kanssa. Asiakkailta, heidän
omaisiltaan ja henkilöstöltä saadaan ehdotuksia kehittämistarpeista, jotka käsitellään. Havaitut epäkoh-
dat ja riskit poistetaan ja minimoidaan. Henkilöstöresurssin lisääntyessä on kiinnitetty huomiota erityi-
sesti asukkaiden arjen mielekkyyden ja sisällön parantamiseen erilaisin aktivointi keinoin.

21. Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen

l^l-UiA r^. l^ö2^
Paikka ja päiväys

Alle
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Liitteet:

yäkivalta/hajrintätilanteen ilmoitus työsuojelulle-lomake (Pelastussuunnitelman yhteydessä kansiossa kan;
lian hyllyssä)
Mini Mental State Examination-testilomake
MNA-testi
Cornell-mittah
GDS-15
Elämäni tarina-lomake
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
TYKS:n hygieniaohjeet
Hygieniaa koskeva omavalvontasuunnitelma
Toimintaohje Koivukodon asukkaan kuolemantapauksessa
Lääkehoitosuunnitelma (lääkehoitokansiossa kanslian hyllyssä)
Laatukäsikirja
Pelastussuunnitelma (erillinen kansio kanslian hyllyssä)
Perehdytyskansio ja perehdytyslista (kanslian hyllyssä)
Osaamiskartta

Sosiaalihuollon salassapito-ja vaitiolovelvollisuus-lomake
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