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1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 
 

1.1. Palveluntuottaja ja toimintayksikkö 

Janakkalan kunta, Kyterinhovi, Turenki   

Y-tunnus 0147510-4  

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 

 

Ikäihmisten palvelut, tehostettu palveluasuminen, Kyterinhovi 

Käyntiosoite: Pelipihanpolku 1 14200 Turenki   

Sijaintikunta yhteystietoineen Janakkalan Kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki   

 

1.2. Palvelumuoto 

Ikäihmisten palvelut, tehostettu palveluasuminen, 59 asukaspaikkaa   

Esimies palvelupäällikkö Helena Ilanen      

Puhelin (03) 680 1958   

Sähköposti helena.ilanen@janakkala.fi  

 

1.3. Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Ostopalvelujen tuottajat  

Lindström, Comforta, Lukkopalvelu/Riihimäki, huoltoyhtiö Mökkitalkkarit Janne Viholainen, Tavas-

tilan apteekki, 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 

Keskeiset sosiaalihuollon palvelua ohjaavat lait ovat: 

 sosiaalihuoltolaki  
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301 
 

 laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812 

 vanhuspalvelulaki 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
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 mielenterveyslaki 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116 
 

 päihdehuoltolaki 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041 
 
 

Sosiaalihuollon palveluiden tulee toteuttaa sosiaalihuollon lainsäädännön keskeisiä periaatteita. 
Palveluiden tulee edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoi-
suutta ja edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laaduk-
kaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet, edistää asiakaskeskeisyyttä 
sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. 

Arvot liittyvät läheisesti myös työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, 
kun laki ei anna tarkkoja vastauksia käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Arvot kertovat työyh-
teisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne. Toi-
mintaperiaatteet kuvaavat yksikön/palvelun tavoitteita ja asiakkaan asemaa yksikössä/palvelussa. 
Yhdessä arvojen kanssa toimintaperiaatteet muodostavat toimintatapojen ja -tavoitteiden selkäran-
gan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaamisessa.  

 

2.1. Kyterinhovin toiminta-ajatus  

Kyterinhovi on ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antava palvelutalo, joka tarjoaa tehostettua 
asumispalvelua ikäihmisille. Kyterinhovissa on 59 asuntoa ja se valmistui Turenkiin kesällä 2015. Ta-
lossa on neljä siipeä: Kreivi ja Paroni sekä Herttua ja Ruhtinas. Asunnot ovat vuokra-asuntoja. Palve-
lutalo on osa Janakkalan kunnan vanhustenhuollon hoitoketjua. Asukasvalinnat tehdään SAS-työ-
ryhmässä sovittujen kriteerien mukaisesti. 
 
Kyterinhovi mahdollistaa ikäihmisen turvallisen ja kodinomaisen asumisen. Yhteistyö läheisten 
kanssa on tärkeä tukipilari asukkaan kanssa toimiessa. Arjessa meitä käy talossa ilahduttamassa 
esiintyjiä erilaisten virkistyshetkien merkeissä. Seurakunnan käynnit toteutuvat sovitusti kuukausit-
tain. Ulkoilutusta ja pieniä virikehetkiä tarjoaa oma henkilökunta. 
 
Henkilökunta auttaa, ohjaa ja tukee asukasta arjessa. Tavoitteena on tarjota viihtyisä ja rauhallinen 
koti vanhukselle, jossa voi toimia omien voimavarojensa ja toiveidensa mukaisesti. Hoiva- ja hoito-
työhön sisältyy asukaslähtöinen hoidonsuunnittelu kuntouttavan hoitotyön keinoin. 
 
Lääkkeet asukkaat maksavat itse ja ne toimitetaan Hämeenlinnan Tavastilan apteekista annosjake-
luna. Asukkaan tekemä suoraveloitussopimus helpottaa yhteistyötä apteekin kanssa. Lääkkeiden 
antaminen ja vaikutusten seuranta kuuluvat hoitajien tehtäviin. 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041
https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf
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Palveluasumisen maksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Kuukausimaksu sisältää ympä-
rivuorokautisen hoivan, ateriat, turvapuhelinpalvelut, siistimisen, pyykinpesun ja liinavaatteet. Eril-
lisiä tuki- tai ateriapalvelumaksuja ei peritä. 

· Maksu on yhden henkilön taloudelta enintään 85 % säännöllisistä nettotuloista. 

· Jos kotiin jääneen puolison tulot ovat pienemmät, maksu on 42,5 % puolisoiden yhteenlaske-
tuista nettotuloista. 

· Käyttövaraksi asiakkaalle tulee jäädä 164 €/kk esim. lääke ym. tarvehankintaa varten. 

Asukas maksaa vuokraa joka määräytyy kuluvan vuoden lautakuntapäätöksen mukaan. 

Vuonna 2021 vuokra on 549,86€ /kk. 

 
Asukas on oikeutettu hakemaan Kelan asumistukea sekä eläkkeensaajan hoitotukea. Kunnan myön-
tämää kuljetustukea asukkaan on myös mahdollisuus hakea. Henkilökunta auttaa etuusasioiden ha-
kemisessa tarvittaessa. https://www.kela.fi/toimeentulotuki-elakelaiset?inheritRedirect=true  
 

2.2. Kyterinhovin arvot ja toimintaperiaatteet 

 
Palvelutalon toiminnan tarkoituksena on ylläpitää asukkaan toimintakykyä tukemalla häntä mah-
dollisimman pitkään omatoimisuuteen ja antamalla hänelle virikkeellinen ympäristö toimia jäljellä 
olevan toimintakykynsä mukaan. Toiminnan tavoitteena on omatoimisuuden, toimintakyvyn ja 
oman elämän hallinnan säilyminen elämän loppuun saakka.  Talon toiminnan kulmakivenä tulee 
olemaan keskeisenä elementtinä: osallistaminen, yhteisöllisyys ja innostaminen sekä voimavarakes-
keisyys. 
 
Ammattitaitoinen henkilökuntamme arvostaa asukkaan itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä jär-
jestämällä asukkaalle turvallisen hyvän elämän kodikkaassa ympäristössä omahoitajuutta koros-
taen. Arkea eletään yhteistyössä omaisten, ystävien, kolmannen sektorin sekä eri ammattiryhmien 
kanssa. Palvelutalossa asukas saa olla omassa kotonaan ja saa tarvitsemansa hoivan kuolemaansa 
saakka. 
 
Kyterinhovin arvot ovat: 
 

 Asukaslähtöisyys 

 Osaaminen 

 Avoimuus 

 Oikea-aikaisuus 
 
 

https://www.kela.fi/toimeentulotuki-elakelaiset?inheritRedirect=true


 
 

6 
 

 

Toimintamme periaatteet ovat:   
 

 asukaslähtöisyys ja yksilöllisyys 

 asukkaan omatoimisuuden tukeminen 

 terveyden edistäminen  

 kuntoutusta tukeva toiminta  
 

3 RISKIENHALLINTA 
 

Riskienhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset 
työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. 
Riskienhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poista-
miseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, rapor-
tointi ja jatkotoimien toteuttaminen.  

 

3.1. Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen 

Asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien riskien tunnistaminen on omavalvontasuunnitelman ja 
omavalvonnan toimeenpanon lähtökohta. Ilman epäkohtien tunnistamista ei asiakas- ja potilastur-
vallisuusriskejä voi ennalta ehkäistä eikä toteutuneisiin epäkohtiin puuttua suunnitelmallisesti. 
Omavalvonta perustuu riskienhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtien 
uhkia tulee arvioida monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta.  

Riskit voivat aiheutua esimerkiksi riittämättömästä henkilöstömitoituksesta tai toimintakulttuurista, 
jossa avointa turvallisuuskulttuuria ei tueta riittävästi. Riskejä voi aiheutua fyysisestä toimintaym-
päristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet) ja toimintatavoista kuten esimerkiksi perusteeton 
asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tai asiakkaiden keskinäisestä käyttäytymisestä. 
Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskienhallinnan edellytyksenä on, että työyhtei-
sössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa us-
kaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia. 

 

3.2. Riskienhallinnan työnjako 

Johdon ja esimiesten tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä 
siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan 
turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Esimiehillä on päävastuu myön-
teisen asenneympäristön luomisessa epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle. Riskienhal-
linta vaatii aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -ris-
kien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden 
toteuttamiseen.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72811
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Riskienhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta 
vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laa-
dukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan 
hyödynnetyksi ottamalla henkilökunta mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja ke-
hittämiseen. 

Riskien tunnistaminen 

Henkilökunnan tulee tunnistaa mahdolliset riskit jotka voivat arjessa aiheuttaa vaaraa. Kertaamalla 

ja käymällä läpi eri toimintamalleja talon henkilökunta osaa toimia riskitilanteissa annettujen ohjei-

den mukaisesti esim. paloturvallisuusriskit. 

3.3. Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Haittatapahtumien ja läheltä piti- tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja 
raportointi. Vastuu riskienhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun 
tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtu-
mien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen 
kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai 
omaista informoidaan korvausten hakemisesta. 

Omavalvontasuunnitelma on osa perehdytysohjelmaa. Riskien kartoitus tehdään 2-5 vuoden välein 
tai tilanteen mukaan tarvittaessa useammin. Kartoituksessa eritellään fysikaaliset vaaratekijät, ta-
paturman vaarat, henkinen kuormittuminen, ergonomia kemialliset vaaratekijät ja biologiset vaara-
tekijät. 

Vaaratilanteet ja ”läheltä piti”-tilanteet niin asukasturvallisuudessa kuin työturvallisuudessa rapor-
toidaan HaiPro ohjelmaan. HaiPro ilmoitukset käsitellään yksiköiden tiimipalavereissa ja raportoi-
daan tarvittaessa vanhuspalveluiden esimiehille ja perusturvalautakunnalle. Työturvallisuutta kos-
kevat ilmoitukset välitetään myös työsuojelupäällikölle ja työterveyshuoltoon. 

Henkilökunnalle ja yhteistyötahoille tiedotetaan asioista sähköpostitse, tiedotus- ja kuulemistilai-
suuksissa, tiimipalavereissa ja kehittämisiltapäivissä, kehityskeskusteluissa ja täydennyskoulutusti-
laisuuksissa. Vanhustyön johtoryhmä vahvistaa kolmen vuoden välein täydennyskoulutussuunnitel-
man sekä seuraa täydennyskoulutuksen toteutumista raportoi siitä. 

Janakkalan kunnan perusturvalautakunta on hyväksynyt seuraavat asiakasturvallisuutta ja palvelun 

laatua varmistavat suunnitelmat: 

Janakkalan perusturvan toimialan laatu- ja asiakasturvallisuussuunnitelma 21.1.2014 

Kyterinhovin Lääkehoidon suunnitelma; päivitetty 2021 

Kyterinhovin pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat; päivitetty 2018 
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3.4. Korjaavat toimenpiteet 

Laatupoikkeamien, epäkohtien ja läheltä piti -tilanteiden sekä haittatapahtumien varalle määritel-
lään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä 
ovat muun muassa tapahtumien syiden selvittäminen ja niihin perustuen menettelytapojen muut-
taminen turvallisemmiksi.  

Korjaavat toimet toteutetaan tiimipalaverissa sopien, ikäihmisten-ja vammaistenpalveluiden johto-
ryhmässä keskustellen ja sopien. Tarvittaessa korjaustoimia esitetään toimialajohtajan kautta sote-
lautakunnan ratkaistavaksi, etenkin jos asia vaatii talousarvioon varauksen. Kunnanvaltuusto hyväk-
syy talousarvion ja taloussuunnitelman myös vanhuspalveluiden osalta kuntalain mukaisesti. 

Haittatapahtumat käsitellään asiatietojen pohjalta, syyllistämättä sekä huolehtimalla eri osapuolien 
tarvitsemasta tuesta. Tapahtuneen perusteella tulee kehittää toimintatapoja, joilla haittatapahtu-
man toistuminen on ehkäistävissä. 

Kyterinhovissa jokainen työntekijä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemansa asukasturvallisuutta 
uhkaavan asian tai sattuneen vaaratapahtuman. Ilmoittaminen tapahtuu ensisijaisesti HaiPro - oh-
jelmalla. Mikäli vaaratapahtuma on vakava, siitä ilmoitettava välittömästi omalle esimiehelle. Laa-
tuvastaava kokoaa yksiköstä kertyneet vaaratapahtumailmoitukset ja ne käsitellään yksikön tiimi-
palavereissa kerran kuukaudessa. Vakavat vaaratapahtumat käsitellään välittömästi. Vaaratapahtu-
mien käsittely on syyllistämätöntä ja tavoitteena on kehittää toimintatapoja niin, että vaaratapah-
tumia ei tulisi. Vanhustyön johtoryhmä kokoaa yksiköiden vaaratapahtumailmoitukset neljännes-
vuosittain. 

Vaaratapahtumailmoitukset analysoidaan. Tulosalueen yhteistyöryhmä raportoi kootut vaarata-
pahtumailmoitukset perusturvan johtoryhmälle. Perusturvan johtoryhmä käsittelee toimialan vaa-
ratapahtumailmoitukset vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman käsittelyyn liittyen. 

Janakkalan sotelautakunta käsittelee kerran vuodessa sosiaaliasiamiehen vuosiraportin käsittelyn 
yhteydessä kokoavasti edellisen vuoden muistutukset, kantelut ja valitukset sotelautakunnan teke-
miin yksilöpäätöksiin. 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 

Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on kehittää ja seurata yksikön oman palvelun laatua asia-
kastyössä. Sen tarkoituksena on tunnistaa, ehkäistä ja korjata asiakkaan palveluissa ilmenevät epä-
kohdat ja ennakoida epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet palvelun onnistumiseksi. Omavalvon-
tasuunnitelman riskinhallinnan avulla yksikön palveluprosesseja arvioidaan asiakasturvallisuuden ja 
laadun näkökulmasta.  

Omavalvontasuunnitelman avulla varmistetaan, että yksikössä toteutettava palvelu on asiakastur-
vallista ja laadukasta. Siitä välittyy myös tieto, miten yksikössä toimitaan ja puututaan tilanteisiin 
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jos/kun todetaan, että palvelun laatu on jostain syystä heikentynyt, asiakasturvallisuus on vaaran-
tunut tai palveluja ei pystytä toteuttamaan sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

Omavalvonnan lähtökohta toiminnassa on henkilökunnan jatkuva arviointi omasta toiminnastaan, 
asiakkaiden ja omaisten aktiivinen kuuleminen yksikön laadun ja asiakasturvallisuuden varmista-
miseksi ja kehittämiseksi.  

4.1. Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Tämä omavalvontasuunnitelma on laadittu palvelupäällikön ja Kyterinhovin henkilöstön yhteistyönä 
Palvelupäällikkö ohjaa työryhmän toimintaa käytännössä. Hän vastaa omavalvontasuunnitelman to-
teutumisesta sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Hän vastaa myös omavalvonnassa todettujen 
epäkohtien käsittelystä ja korjaamisesta. Yhteystiedot: Helena Ilanen, helena.ilanen@janakkala.fi 
puh: 03 6801958 

 

4.2. Omavalvontasuunnitelman seuranta ja ajantasaisuuden varmistaminen 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy sotelautakunta. Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosit-
tain tai kun toiminnassa tapahtuu palvelunlaatuun tai asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. 
Muutosten tekemisestä vastaa palvelupäällikkö. Omavalvonta suunnitelma toimitetaan pyynnöstä 
viranomaisille. 
 
Omavalvontasuunnitelmaa tarkastetaan jatkossa vuosittain työpaikkakokouksessa sekä tarvittaessa 
muutoksien yhteydessä useamminkin. Tarvittavat toimenpiteet kirjataan ja toteutetaan.  
 

4.3. Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että 
asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tu-
tustua siihen. Tämä omavalvontasuunnitelma on nähtävillä yksikön ilmoitustauluilla sekä kunnan 
internet sivuilla.   

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 
 

Sosiaalihuolto määrittelee asiakkaan aseman ja oikeudet laissa. Laki koskee sekä julkisia että yksi-

tyisiä sosiaalihuollon yksiköitä. (https://stm.fi/sosiaalihuollon-asiakkaan-oikeudet) 

 

mailto:helena.ilanen@janakkala.fi
https://stm.fi/sosiaalihuollon-asiakkaan-oikeudet
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5.1. Kyterinhovin asiakkaan palvelun tarpeen arviointi 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, lähei-
sensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimava-
roistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimin-
takyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelu-
tarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaa-
linen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkene-
mistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ra-
vitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 

Asukkaan toimintakykyä tai terveydentilaa arvioidessa käytetään eräitä mittareita kuten MMSE 
(muistitesti), FIM (vajaakuntoisen aikuisen toimintakykyä ja avuntarvetta arvioiva mittari) ja RAVA 
(ikääntyneen toimintakykyä ja avuntarvetta arvioiva mittari). Asukkaan oman näkemyksen kuulemi-
nen ja toiveiden huomioonottaminen on Kyterinhovissa tärkeää. Hoidon ja palvelun tarvetta arvioi-
daankin yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa 
kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistami-
sesta. 
 

5.2. Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kun-
toutusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan 
elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Hoito- palvelu- tai kuntoutussuunnitel-
man toteutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa ja palvelussa riippuu ennen kaikkea työnteki-
jöiden hyvästä perehdyttämisestä. Hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen ja suunnitelman 
toteutumatta jääminen on myös asiakasturvallisuuteen liittyvä riski. 

Vanhuspalvelulain 16 §:n mukaan iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava suun-

nitelmaan;  

16 § Palvelusuunnitelma 

Kunta vastaa siitä, että iäkkäälle henkilölle laaditaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu suunnitelma (palvelusuunnitelma). Suunnitelma on laadittava 
ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun iäkkään henkilön palveluntarve on selvitetty, jollei ky-
seessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tar-
peetonta. 
 
Palvelusuunnitelmassa on määriteltävä iäkkään henkilön toimintakykyä koskevan arvion perus-
teella, millainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus tarvitaan hänen hyvinvoin-
tinsa, terveytensä, toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä hänen hyvän 
hoitonsa turvaamiseksi. Iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle 
määrätyn edunvalvojan kanssa on neuvoteltava vaihtoehdoista kokonaisuuden muodostamiseksi. 
Iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava suunnitelmaan. 
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Palvelusuunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä aina silloin, kun iäkkään henkilön 
toimintakyvyssä tapahtuu hänen palveluntarpeeseensa vaikuttavia olennaisia muutoksia. 

Keskeinen omavalvonnan toimeenpanossa sovittava asia on, miten varmistetaan palvelusuunnitel-
man toteutuminen asiakkaan päivittäisessä hoidossa/palvelussa. 

Hoitosuunnitelma tehdään noin kuukauden sisällä palvelujen alkamisesta yhdessä asukkaan ja 
omaisen kanssa. Asukkaan omat fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset ja sosiaaliset voimavarat kuvataan 
konkreettisesti. Sen perusteella laaditaan asiakkaan voimavaroja hyödyntävä suunnitelma, joka oh-
jaa asukkaan palvelua ja hoitoa. 
 
Asukkaan mielipide omista voimavaroista ja niiden hyödyntämisestä kirjataan. Tarvittaessa arvioi-
daan yhdessä onko asukkaan kyky itsemääräämiseen alentunut? 
 
Käytännönläheiset tavoitteet hoitotyölle asetetaan niin, että ne voidaan saavuttaa hoitotyön kei-
noin ja auttamismenetelmin. Tavoitteet kuvataan tarkasti ja määritellään, mitkä niistä ovat asuk-
kaan kohdalla erityisen tärkeitä. Mahdolliset toimintarajoitteet on kirjattava ja arvioitava niiden 
merkitystä vähintään kolmen kuukauden välein.  
 
Hoito- ja palvelusuunnitelma toimii asiakkaan oikeuksien dokumenttina ja työntekijöille työnteon 
kehyksenä. Hoito- ja palvelusuunnitelma on työkalu, joka edistää yhteisen tiedon syntymistä ja ottaa 
asiakkaan/omaiset mukaan hoidon ja hoivan arviointiin. Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimista 
edellyttävät laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, vanhuspalvelulaki ja terveyden-
huoltolaki. 
 
Hoito- ja huolenpitotyön tarpeiden määrittely perustuu kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa 
asiakkaan tarpeisiin ja voimavaroihin. Hoito- ja palvelusuunnitelman laaditaan täsmällisesti, jotta se 
todella ohjaa asiakkaan saamaa palvelua ja hoitoa. Tavoitteet laaditaan konkreettisiksi ja hoitotyön 
auttamismenetelmillä saavutettaviksi. 
 
Kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään kaikille asukkaille. Asukkaan ja omaisen mukanaolo 
varmistetaan. Asukkaan tahto siitä, mihin asioihin hän tarvitsee ja toivoo muutosta tai palvelua, kir-
jataan. Omaisten kanssa keskustellaan heidän mahdollisuuksistaan osallistua oman läheisensä elä-
mään ja hoitoon ja heitä rohkaistaan siihen. Hoitoneuvottelu dokumentoidaan ja ensimmäinen 
hoito-ja palvelusuunnitelma kirjataan palaveripäivän mukaiseksi. 
 
Osallistumisen tavat kirjataan suunnitelmaan. Lisää tietoa saadaan sähköiseen järjestelmään kirja-
tuista muiden sos.-ja terveyspalveluiden kirjaamien tietojen kautta. Tietoja täydennetään tarvitta-
essa lääkärin, fysioterapeutin, muistihoitajan tai muun ammattihenkilön arvioinnilla. Omahoitaja 
vastaa hoito-ja palvelusuunnitelman päivityksistä ja tietojen ajantasaisuudesta. 
 

5.3. Asiakkaan asiallinen kohtelu ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Asukasta tulee kohdella aina asiallisesti eikä asukasta loukkaavaa kohtelua sallita missään tilan-
teessa. Jokaisella työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus esimiehelle tai toiminnasta vastaavalle, jos 
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kuulee loukkaavaa puhetta tai näkee kovakouraista tai muutoin loukkaavaa käytöstä. Jos asukas on 
tyytymätön saamaansa hoitoon ja kohteluun, asia otetaan heti käsittelyyn asian kuntoon saatta-
miseksi. 
 
Toimintaperiaate asukkaan epäasiallisen tai loukkaavan kohtelun jälkihoidosta on, että esimies kes-
kustelee epäasiallisesta ja loukkaavasta käytöksestä työntekijän kanssa. Työntekijältä pyydetään 
oma vastine tilanteesta. Keskustelusta laaditaan kirjallinen yhteenveto. Esimies antaa suullisen huo-
mautuksen epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen syyllistyneelle. Mikäli epäasiallinen käytös 
toistuu, voi esimies antaa kirjallisen varoituksen. 

 
Tiimipalavereissa, kehittämisiltapäivissä ja kehityskeskusteluissa keskustellaan yleisesti, mitä on 
ammattimainen käytös ja kielenkäyttö. Asukkaalle kohdistuneesta haitta-/ vaaratapahtumasta kir-
jataan Life Caren kertomustietoihin. Haittatapahtuma ilmoitetaan myös tapauskohtaisesti omai-
selle. Jos asukas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista annetun lain 23 §:n mukaan oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuu-
henkilölle. Janakkalassa muistutukseen vastaa ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja. 
 
Kyterinhovin asiakkaaseen kohdistunut epäasiallinen ja loukkaava kohtelu käydään läpi asukkaan ja 
hänen omaisensa kanssa.  

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtai-
seen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityi-
syyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden 
ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa hen-
kilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen 
osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiakkaalla tulisi mahdollisuuksien 
mukaan olla esimerkiksi mahdollisuus esittää toiveita myös siitä, kuka häntä avustaa sukupuolisen-
sitiivisissä tilanteissa.  

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja 
toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Lastensuojelua, kehi-
tysvamma- ja päihdepalveluja lukuun ottamatta laissa ei ole säännöksiä asiakkaan itsemääräämis-
oikeuden rajoittamisesta. Sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan sil-
loin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämis-
oikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpi-
teet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmis-
arvoa kunnioittaen. Asiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelmaan kirjataan itsemäärää-
misoikeuden rajoittamisen käytännöistä ja välineistä. 

Itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä asiakasta hoita-
van lääkärin, että omaisten ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitel-
maan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös asiakasasiakirjoihin. 
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5.4. Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

Asukkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista arvioidaan aina tarkasti ja vältetään kaikkia perus-
teettomia rajoitteita, kuten oven lukitsemista, ylhäälle nostettuja sängynlaitoja, kulunvalvontalait-
teita, erilaisia sitomiseen tarkoitettuja vöitä, hygieniahaalaria tai kiinnipitämistä. Toimintaperiaat-
teena on, että asukkaan elämää rajoittavia toimenpiteitä käytetään vain ja ainoastaan turvallisuus-
syistä. 
 
Henkilöön kohdistetut rajoitustoimenpiteet saadaan suorittaa vain henkilön turvallisuuden takaa-
miseksi ja vain siinä määrin kuin se on kulloinkin välttämätöntä. Rajoitustoimien tulisi olla viimesijai-
sia keinoja sen jälkeen, kun tilanne on ensin yritetty ratkaista vaihtoehtoisilla toimintatavoilla. Ra-
joittavien menetelmien käyttöä arvioidaan yhdessä asukkaan, hänen omaisensa, lääkärin ja koko 
hoitotiimin kanssa. Rajoittamistoimenpiteeseen antaa luvan aina lääkäri ja se tulee olla määritel-
tynä ajanjaksona. Päätös kirjataan asukkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan ja sen tarpeellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti (vähintään kolmen kuukauden välein). Omaisia informoidaan aina rajoi-
tustoimia käytettäessä, elleivät he ole olleet päätöksenteossa mukana. Tilannekohtainen rajoitta-
mispäätös siihen liittyvine yksityiskohtineen kirjataan Life care asiakastietoihin (tapahtuman ajan-
kohta, rajoittamisen syy ja perusteet, rajoittamistoimenpide ja sen kesto, suorittaja ja rajoitustoi-
menpiteen vaikuttavuuden arvio). 
 

5.5. Asiakkaan osallisuus 

Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen 
osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja 
hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin ke-
rätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. Asiakkaan ja omaisten osallisuus tar-
koittaa heidän näkemyksensä ja toiveidensa huomioon ottamista kaikissa palveluun ja toiminnan 
kehittämiseen liittyvissä tilanteissa. 

Palautetta hoidon laadusta kerätään omaiskyselyllä joka toinen vuosi. Vastausten perusteella ase-
tetaan tavoitteita toiminnan kehittämiseksi.  

Palautetta voi antaa myös suoraan hoitohenkilöstölle tai esimiehille. Palautteisiin pyritään vastaa-
maan kohtuullisessa ajassa.   

 

5.6. Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman 
syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioit-
taen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ol-
lessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on 
oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen 
voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vas-
taanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa 
ajassa. 
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Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa on säädökset sosiaaliasiamie-
hestä ja muistutusmenettelystä. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan toimintayksi-
kön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. 
 
Janakkalan kunnassa muistutuksen vastaanottaja on ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden joh-
taja Raila Lahtinen, raila.lahtinen@janakkala.fi     

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistu-
tuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Hän toimii asiakkaan oikeuksien edistä-
miseksi ja toteuttamiseksi sekä seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa 
siitä selvityksen vuosittain kunnan hallitukselle.   

Janakkalassa sosiaaliasiamiehenä toimii Satu Loippo, Pikassos Oy, Åkerlundinkatu 2 A 3 krs, 33100 
Tampere. Sähköposti satu.loippo@pikassos.fi. 

 
Puhelinpäivystys: 050 599 6413, ma klo 12–15, ti, ke, to klo 9-12, pe ei päivystystä, 

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: 
 
1) neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
2) avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä 
3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista 
4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä 
5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kun-
nanhallitukselle 
 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 
 

6.1. Asiakkaiden toimintakyvyn sekä osallisuuden edistäminen  

Vanhuspalveluissa ja hoitotyössä lähtökohtana on asiakkaan tukeminen omien voimavarojensa 
käyttöön. Voimavaralähtöisellä hoito- ja palvelusuunnittelulla ylläpidetään asukkaan toimintakykyä, 
itsemääräämisoikeutta ja hyvinvointia. Asukasta tuetaan kaikissa olosuhteissa käyttämään ja hyö-
dyntämään omia jäljellä olevia taitojaan ja toimintakykyään. Puolesta ei tehdä mitään sellaista, josta 
asukas selviytyy itse, vaan asukasta tuetaan omaan tekemiseen ja omatoimisuuteen sekä osallistu-
miseen. 
 
Ikääntyneen asiakkaan omatoimisuutta tuetaan monin eri tavoin. Kuntoutumista tuetaan päivittäi-
sillä arjen toimilla sekä ulkoilulla, liikunnalla ja virikehetkillä. Omaisia ohjataan aktiviteettien toteut-
tamiseen ja heitä rohkaistaan liikkeelle vanhuksen kanssa. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistämi-
nen sisältää valintoja turvallisuuden ja itsensä haastamisen näkökulmasta. 
 
Vuodelepo on tarpeen vain joidenkin sairaustilojen aikana, sillä paikallaan olemisen haitat vaikutta-
vat lihasmassan vähenemiseen nopeasti. Viikon vuodelepo vähentää 1/3 alaraajojen lihasvoimasta, 
palautuminen siitä voi viedä 1-2 kuukautta. 

mailto:satu.loippo@pikassos.fi
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6.2 Toimintakyvyn arviointimittari RAI 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

edellyttää, että RAI-välineistö otetaan käyttöön iäkkäiden toimintakyvyn arvioinnissa 1.4.2023 

mennessä.  

RAI-järjestelmän avulla saadaan tietoa asiakkaan terveydentilasta. RAI-arvioinnissa kerätään tietoa 

esimerkiksi arkisuoriutumisesta, kognitiivisesta toimintakyvystä, psyykkisistä oireista, sosiaalisesta 

osallisuudesta ja kuntoutumisen voimavaroista sekä asiakkaan lähipiiriltä saamasta tuesta. 

Janakkalassa RAI-käyttöönottoprojekti käynnistyy 8/21 ja käyttöönottoa suunnitellaan keväälle 

2022.Hoidettavuuden määritykset tulevat konkreettisesti mittarin avulla näkyväksi ja tämä antaa 

mahdollisuuden hoitajamitoitusten laskentaan paremmin ja jopa yksikkökohtaisesti hoitajien sijoi-

tusten määrityksessä. 

RAI-välineiden arviointikysymykset kattavat keskeisimmät asiakkaan terveydentilaan ja hoitoon 

liittyvät osa-alueet, joita ovat esimerkiksi: 

 Terveydentila 

 Toimintakyky 

 Lääkitys 

 Ravitsemus 

 Muistitoiminnot ja mieliala 

 Kuntoutus ja erityishoidot 

 Palvelujen käyttö 

 Ympäristö 

 Osallisuus ja aktiivisuus 

 Omaisten tuki.  

Yksittäisen asiakkaan RAI-arviointi on asiakas- tai potilastietoa. Sitä saavat käyttää vain asiakkaan 

hoitoon tai palvelujen toteutukseen osallistuvat ammattilaiset. 

 
 

6.2. Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutuminen  

Asukkaille suunnattujen aktiviteettien ajat löytyvät Kyterinhovin ilmoitustauluilta tai niistä tiedote-
taan erillisillä kutsuilla. Spontaaneja viriketuokioita järjestetään, kuten laulu-, luku- tai ulkoiluhetkiä. 
Myös erittäin huonokuntoisille vanhuksille varmistetaan mielekkäitä elämännautintoja. Myös levon 
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tärkeys muistetaan. Istumaan autettavien asukkaiden osalta mietitään yksilöllisesti sopiva kesto is-
tumiselle sekä huolehditaan hyvästä istumisasennosta. Riittävä yölepo turvataan. Asiakkaiden toi-
mintakyvyn, hyvinvoinnin ja kuntouttavan toiminnan toteutumista seurataan hoito- ja palvelusuun-
nitelman mukaisesti päivittäisen kirjaamisen kautta Lifecare-järjestelmään.  

 

6.3. Ravitsemus 

Ravinto ja ruokailu sekä niihin liittyvä tapakulttuuri on keskeinen ja tärkeä osa asiakkaiden sosiaali-
huollon palvelussa. Ravitsemuksessa huomioidaan ruokaviraston voimassa olevat väestötason ja eri 
ikäryhmille annetut ravitsemussuositukset. 

Ruokailun järjestämisessä on huomioitava asiakkaiden toiveiden lisäksi erityisruokavaliot (diabetes, 
autoimmuunisairaudet, ruoka-aineyliherkkyydet, -allergiat ja -intoleranssit) niin, että kaikki osapuo-
let voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Uskontoon tai eettiseen vakaumukseen perustuvaa ruokava-
liota ovat osa monikulttuurista palvelua, mikä tulee palvelussa ottaa huomioon. 

Ruoan valmistuksesta vastaa keskuskeittiö Tuuvinki. Kerroksissa on jakelukeittiö, minne toimitetaan 
Tuuvinkista vuorokauden ruokatarvikkeet kerralla. Hoitohenkilöstö tekee yhteistyötä Tuuvinkin 
henkilökunnan kanssa. Kyterinhovissa on kuuden viikon kiertävä ruokalista, missä on pyritty huomi-
oimaan muun muassa juhlapyhät.  

 Asukkailla on mahdollisuus saada ruokaa ympäri vuorokauden.  

 Viitteelliset ateria-ajat:  

 Aamiainen: klo 8:00  

 Lounas: klo 11:30  

 Päiväkahvi: klo 14  

 Päivällinen: klo 16:00  

 Iltapala: klo 19 alkaen  

Hyvä ravitsemus on osa laadukasta elämää. Viihtyisä ja rauhallinen ruokailuhetki lisää elämänlaatua. 
Syömisen onnistumista ja asukkaan ulkoista olemusta seurataan. Aterioissa huomioidaan ruokava-
liot ja aterian koostumus yksilöllisesti. Aikaa ruokailuun varataan riittävästi ja siinä avustetaan tar-
peen mukaan. Asukkaan suun, hampaiden ja hammasproteesien kuntoa seurataan, jotta ravinnon 
nauttiminen onnistuu. Erityisesti muistisairailla seurataan syömisen onnistumista, koska syömisen-
taito voi unohtua.  
 
Ruokailutilanteet Kyterinhovissa on järjestetty niin, että ensisijaisesti asukas syö omatoimisesti ja 
vasta tarvittaessa avustettuna. Asukkaan omia voimavaroja tuetaan ruokailutilanteissa ja varmiste-
taan asukkaalle ruokailuun liittyvä riittävä apu ja aika sekä tarkoituksenmukaiset ja aikuismaisen 
arvokkaat ruokailuvälineet. Ruokailutilanteet ovat kodikkaita, rauhallisia ja turvallisia. 
 
Joissakin sairaustilanteissa kiinnitetään erityistä huomiota ravitsemukseen (erityisruokavaliot, rikas-
tettu ruoka). Huomiota kiinnitetään asukkaan ruokavaliossa monipuoliseen ja riittävään ravintoon 
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sekä energian ja proteiinin saantiin. Huolehditaan, että asukas saa ravintoa riittävän usein. Tavoit-
teena; yöpaasto on enimmillään 11 tuntia. D- vitamiinisuositus (20 mikrog/vrk ympäri vuoden) to-
teutuu.  
 
Asiakkaiden riittävää ravinnon saantia sekä ravitsemuksen tasoa seurataan punnitsemalla asiakas 
kerran kuukaudessa ja MNA- testin (ravitsemustilan arviointi-testi) avulla. Nesteen saantia seu-
rataan tarvittaessa nestelistan avulla. RAI-mittariston mukaan MNA-testaus tehdään aina 6 kk:n 
välein tai tarvittaessa.  

Asiakkaille ruoka ja ruokatuotteet tilataan Mysli-ohjelman kautta. Linkissä ohje Myslin käyttöön. 

https://www.janakkala.fi/intra/?s=mysli 

 

6.4. Hygieniakäytännöt 

Asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin 
kuuluu asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen. 

Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen on jokaisen ihmisen perustarve. Peseytyminen on 
merkityksellinen arjen kokemus. Asukkaan henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen kuuluu 
päivittäisen hoitotyön toteuttamiseen. Poikkeaminen hoito- ja palvelusuunnitelmasta kirjataan. Hy-
gienian riittävyyttä ja ihon kuntoa seurataan. 
 
Asukkaan henkilökohtaiseen hygieniaan kuuluu: 
 

 kasvojen, kainaloiden, käsien ja genitaalialueen pesu päivittäin 

 korvien ja korvien taustojen puhdistus 

 ihon kunnon huomiointi ja tarvittaessa hoito päivittäin 

 hiusten siisteys päivittäin 

 miehillä parran ajaminen yksilöllisen tarpeen mukaan 

 suun ja hampaiden hoito päivittäin 

 kynsien (sormet, varpaat) siisteyden tarkistaminen ja tarvittaessa hoito, vähintään kerran 
viikossa, naisilla mahdollinen kynsien laittaminen 

 naisilla kasvojen alueelle olevien ihokarvojen ajo tarvittaessa 
 

Asukas pääsee suihkuun vähintään kerran viikossa ja aina tarvittaessa. Hygieniatoimintoihin liittyvät 
poikkeukset ja niiden syyt kirjataan. Asukas käyttää omia vaatteitaan ja hänen oikeuttaan käyttää 
itselleen mieluisia vaatteita tuetaan. Vaatteet vaihdetaan puhtaisiin aina tarpeen mukaan. Vaate-
tuksessa huomioidaan vuorokausirytmi ja juhlapukeutuminen. 
 
Hygieniahaalarin käyttö tulee olla hyvin perusteltua ja käytön tarvetta arvioidaan jatkuvasti. Haa-
larin päälle puetaan muu vaate, esimerkiksi villatakki. Hygieniahaalareiden käyttöä seurataan tar-
koin ja niiden käyttö halutaan minimoida. Hygieniahaalarin käytöstä keskustellaan omaisten 
kanssa ja tarve kirjataan hoitosuunnitelmaan. Hygieniahaalarin käyttö asukkaalla on aina määrä-
aikaista ja sen käyttöä arvioidaan säännöllisin väliajoin. Haalarin käyttöön pyydetään aina erilli-
nen lupa jonka antaa hoitava lääkäri. 

https://www.janakkala.fi/intra/?s=mysli
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Asukasta avustetaan wc- toiminnoissa hänen toimintakykynsä ja yksilöllisten tarpeittensa mukaan. 
Avustaminen tapahtuu yksityisyyttä kunnioittaen ja toteutetaan asukkaan toiveen ja tarpeen mu-
kaan. Käytössä olevat inkontinenssituotteet valitaan ja käytetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Vat-
san toiminnan edistämisessä käytetään ensisijaisesti ei-lääkkeellisiä menetelmiä kuten luumut/luu-
munektari, runsas nesteytys ja liikunta.  
 

6.5. Kyterinhovin siivous ja pyykkihuollon järjestäminen  

Yksikön siivous ja pyykkihuolto ovat tärkeä osa-alue yleisen hygieniatason ja infektioiden leviämisen 
torjumisessa.  

Myös asiakaslähtöiseen toimintaan kuuluu puhtaat ja viihtyisät tilat. Siivouksen tavoitteena on tuot-
taa toiminnan edellyttämä puhtaus ja viihtyvyys sekä mahdollistaa tiloissa tapahtuva toiminta tur-
vallisesti ja laadukkaasti. 
 
Kyterinhovin siivoushuollosta vastaa Janakkalan kunnan teknisen toimen alaisuudessa työskentele-
vät laitoshuoltajat. Puhtaustasot ja siivouskerrat on määritelty siivousmitoituksessa. Siivous käsittää 
ylläpitosiivouksen ja perussiivouksen. Eritetahrojen välitön poisto kuuluu ensisijaisesti sille joka ti-
lanteeseen on ensin tullut. Isompiin siivouksiin pyydetään laitoshuoltajaa joka ammattitaidollaan 
osaa arvioida siivouksen suuruuden. 
 
Pyykkihuollon hoitaa laitoshuoltaja pääsääntöisesti päiväaikaan, ilta-ja yöaikaan hoitohenkilökunta. 
Tarvittaessa vaatteet merkataan asukkaan nimellä. 
 

6.6. infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviämisen ennaltaehkäisy  

Yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet 
asettavat omavalvonnan tavoitteet, joihin kuuluvat infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien 
leviämisen estäminen. 

Siivous edistää terveyttä ja estää infektioiden leviämisen. Tarvittaessa konsultoidaan Kanta-Hämeen 
keskussairaalan hygieniahoitajaa. Asukkaan ympäristössä huolehditaan riittävästä siisteydestä ja hy-
gieniasta. Aseptista työjärjestystä toteutetaan siivoustyössä mikrobien leviämisen ehkäisemiseksi. 
Riittävästä käsienpesusta ja tarkoituksenmukaisesta suojakäsineiden ja suojaimien käytöstä huoleh-
ditaan. 
 
Infektioaikoina asukkaiden luona käyvien läheisten käyntejä voidaan joutua rajoittamaan. Tällä suo-
jataan asukkaita ja pyritään estämään tartuntojen syntymistä. Rajoitetusta vierailusta informoidaan 
talon ulko-ovella. Janakkalan kunnan internetsivuilla sekä sosiaalisessa mediassa jaetaan myös oh-
jeistuksia vierailuihin liittyen koskien rajoitettuja vierailuja.  
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6.6. Terveyden- ja sairaanhoito 

 

6.6.1. Kiireetöntä ja kiireellistä sairaanhoitoa vaativat tilanteet 

Lääkäri käy Kyterinhovissa kerran viikossa. Muuna aikana henkilökunta on virka-aikana yhteydessä 
oman terveysaseman päivystävään lääkäriin ja muuna aikana Kanta-Hämeen Keskussairaalan yh-
teispäivystykseen.   

Kyterinhovissa ei voida toteuttaa suonensisäistä nestehoitoa eikä jatkuvaa happihoitoa. Jos asuk-
kaallemme tulee tarve toteuttaa I.V. hoitoa, toteutetaan se sairaalassa. Hoitava lääkäri tekee lähet-
teen kiireettömään sairaalahoitoon.   

Kiireellisessä sairaalahoidon tarpeessa olevasta asukkaasta soitetaan virka-aikana oman terveysase-
man päivystävään lääkäriin ja muuna aikana Kanta-Hämeen Keskussairaalan yhteispäivystykseen.    

Kyterinhovin asukkailla on hoitotahtoja ja lääkärin tekemiä hoitolinjauksia ja ne tulee ottaa huomi-
oon asukkaan hoidossa.   

Kyterinhovin hoitajat vastaavat asukkaiden hoidollisista tarpeista. Asukkaiden terveydentilaa seura-
taan ympärivuorokautisesti koulutettujen hoitotyöntekijöiden toimesta.  

Laboratorionäytteet otetaan Kyterinhovin hoitajien toimesta ja ne lähetetään lähetin mukana arki-
sin terveyskeskuksen laboratorioon ja sieltä edelleen lähetettäväksi eteenpäin analysoitavaksi. 

Hoitotarvikkeet tilataan keskusvarastolta tarvittaessa ja käytön seurannan kautta. 

 

6.6.2. Hammashoito  

Kyterinhovin asukkaat pääsevät oman kunnan hammashoitoon tarvittaessa hoitajan tai omaisen 
saattamana. Lisäksi suuhygienisti käy tarkastamassa asukkaiden hampaita säännöllisesti pyydettä-
essä. 

 

6.6.3. Pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyden edistäminen ja seuranta 

Hoidon suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset hoitosuositukset sekä näyttöön perustuvat käytän-
nöt. Hyvin suunnitellulla, koordinoidulla ja toteutetulla hoidolla varmistetaan asukkaiden hyvä hoito 
ja elämänlaatu. 
 

 

6.6.4. Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidon vastuuhenkilö 

Lääketieteellisestä hoidosta vastaa terveyskeskuksen ylilääkärin nimeämä lääkäri. Lääkäri on tavat-
tavissa sovitusti. Muina aikoina yhteyden saa puhelimitse tai Life Care- viestillä. Lääkärit tekevät 
toimistotyöaikaa, jonka ulkopuolella otetaan yhteys yhteispäivystykseen KHKS:aan. Ensihoitoyksi-
költä saa myös yöaikaan konsultaatioapua. 
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6.6.5. Äkillisten kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen 

Saattohoitovaiheen alkamisesta päätöksen tekee hoitava lääkäri. Lääkäri huomioi asukkaan hoito-
tahdon. Kuolevaa asukasta ja hänen omaisiaan tuetaan, kärsimystä ja kipua lievennetään kaikin käy-
tettävissä olevin tavoin. Tarvittaessa saattohoitotilanteeseen palkataan lisähenkilökuntaa.  
 
Kuolemantapauksista ilmoitetaan heti virka-aikana hoitavalle lääkärille tai päivystävälle lääkärille. 
Virka-ajan ulkopuolella sattuneessa kuolin tapauksessa asia ilmoitetaan heti seuraavana arkipäivänä 
klo 8 puhelimitse hoitavalle lääkärille ja jos häntä ei tavoiteta, päivystävälle lääkärille.  

Kuoleman toteaa lääkäri. Vainaja laitetaan valmiiksi hoitoyksikössä ja siirretään terveyskeskuksen 
kylmiöön hautaustoimiston avustuksella.  
 
Kuolemantapauksista on laadittu erillinen ohje henkilöstölle ja se löytyy intrasta. https://www.ja-
nakkala.fi/intra/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ohjeet-ja-toimintamallit/vainaja-kuolemantapaus/ 

 

6.7. Lääkehoito 

Yksikön lääkehoito perustuu yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, jota päivitetään säännöl-

lisesti. Lääkehoitosuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämistä. Turvallinen lääkehoito - op-

paassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako 

sekä vähimmäisvaatimukset, jotka yksikön ja lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvan työntekijän 

on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä.  

Turvallinen lääkehoito -oppaan (STM 2005:32) mukaisessa Kyterinhovin lääkehoitosuunnitelmassa 
on määritelty ja sovittu lääkehoidon henkilöstön vastuut, velvollisuudet, työnjako, lupakäytäntö, 
lääkehoidon vaikutusten arviointi ja kirjaaminen sekä seuranta. Suunnitelma päivitetään aina tarvit-
taessa, mutta vähintään kerran vuodessa. Suunnitelmassa on määritetty lääkehoidon vastuualueet, 
lääkkeenjakoon ja lääkkeiden säilytykseen liittyvät asiat. 
 

6.7.1. Toimenpiteet poikkeamatilanteissa 

Kaikki lääkepoikkeamat kirjataan HaiPro-ohjelmaan. Lääkkeenjaossa tapahtuneet poikkeamat kor-
jataan kaksoistarkastuksen yhteydessä. Mikäli asukas ehtii saada väärät lääkkeet, ollaan välittömästi 
yhteydessä sairaanhoitajaan ja tarvittaessa päivystävään lääkäriin, joka antaa ohjeet jatkohoidosta. 
 
Poikkeamat käsitellään säännöllisesti palavereissa. Laatuvastaava seuraa lääkepoikkeamia. HaiPro-
ohjelman kautta tiedot lääkepoikkeamista menevät suoraan THL:lle. 
 
Lääkehoidon vastuuhenkilönä toimii Kyterinhovissa palveluvastaavana toimiva sairaanhoitaja. 

6.8. Monialainen yhteistyö 

Sosiaalihuollon asiakas saattaa tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti ja iäkkäiden asiakkaiden siirty-
mät palvelusta toiseen ovat osoittautuneet erityisen riskialttiiksi. Jotta palvelukokonaisuudesta 

https://www.janakkala.fi/intra/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ohjeet-ja-toimintamallit/vainaja-kuolemantapaus/
https://www.janakkala.fi/intra/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ohjeet-ja-toimintamallit/vainaja-kuolemantapaus/
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence
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muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palvelunantajien 
välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden välillä. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 41 §:ssä säädetään monialaisesta yhteistyöstä asiakkaan tarpeenmu-
kaisen palvelukokonaisuuden järjestämiseksi;  

41 § Monialainen yhteistyö 

Palvelutarpeen arvioimiseksi, päätösten tekemiseksi ja sosiaalihuollon toteuttamiseksi toimenpi-
teestä vastaavan sosiaalihuollon viranomaisen on huolehdittava siitä, että käytettävissä on henkilön 
yksilöllisiin tarpeisiin nähden riittävästi asiantuntemusta ja osaamista. Jos henkilön tarpeiden arvi-
ointi ja niihin vastaaminen edellyttävät sosiaalitoimen tai muiden viranomaisten palveluja tai tuki-
toimia, on näiden tahojen osallistuttava toimenpiteestä vastaavan työntekijän pyynnöstä henkilön 
palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen ja asiakassuunnitelman laatimiseen. 

Sosiaalihuoltoa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että sosiaalihuollon ja tarvit-
taessa muiden hallinnonalojen palvelut muodostavat asiakkaan edun mukaisen kokonaisuuden. 
Työntekijän on oltava tarpeen mukaan yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin sekä tar-
vittaessa henkilön omaisiin ja muihin hänelle läheisiin henkilöihin siten kuin tässä laissa tarkemmin 
säädetään. 

Tietojen antamisesta ilman asiakkaan suostumusta ja asiakastietojen kirjaamisesta monialaisessa 
yhteistyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa sekä sosiaalihuollon viranomai-
sen oikeudesta saada laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellista virka-apua muilta 
viranomaisilta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. 

Janakkalan vanhustyön keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat seurakunta, SPR, Tavastilan apteekki 
Hämeenlinna, KELA, TE-keskus, AVI, Hämeenlinnan digi-ja väestötietovirasto, sosiaali- ja terveysalan 
ammatilliset oppilaitokset. Asukkaiden erikoissairaanhoito tapahtuu Kanta-Hämeen keskussairaa-
lassa. Janakkalan vanhustyö käyttää Life care potilastietojärjestelmää, jonka ylläpitämisestä vastaa 
Tieto.  
 
Janakkalassa henkilöstön työterveyshuollon palvelut tuottaa Terveystalo.  
 
Kiinteistön- ja piha-alueiden hoidosta vastaa Janakkalan Mökki- ja Kiinteistöpalvelu Ay Kuumolantie 
6 
14200 TURENKI. Päivystäjän puhelinnumero on 041 5474 733 
 
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sairaankuljetus vastaa sairaankuljetuksesta, ensihoitoyksiköltä 
voidaan pyytää myös apua myös hoidon tarpeen arviointiin. 
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7 ASIAKASTURVALLISUUS 
 

Kyterinhovissa ammattitaitoinen henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asukkaiden turvana 
on lisäksi Vivago turvapuhelinrannekkeet, joiden kautta he saavat yhteyden hoitajiin. Kohdassa 7.7. 
teknologiset ratkaisut kerrotaan enemmän Vivago-kellon käyttömahdollisuuksista.  
 
Kyterinhovissa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä. Palovaroittimien (palohälyttimet ja 
sprinklaus) toimivuutta testataan säännöllisesti kerran kuukaudessa. Testauksesta palohälyttimien 
osalta huolehtii PIL, Paloilmoitinliike, Consulting Oy, Vantaa, puh. 010 386 9808. Kiinteistönhoitaja 
testaa sprinklauksen. 
 

7.1. Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Sosiaalihuollon omavalvonta koskee asiakasturvallisuuden osalta sosiaalihuollon lainsäädännöstä 
tulevia velvoitteita. Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaa-
vat eri viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. Asiakasturvallisuuden edistämi-
nen edellyttää kuitenkin yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoi-
den kanssa. Palo- ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistu-
misturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastus-
viranomaisille. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen il-
moitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelu-
lain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehti-
maan itsestään. Järjestöissä kehitetään valmiuksia myös iäkkäiden henkilöiden kaltoinkohtelun koh-
taamiseen ja ehkäisemiseen. 

Osana asiakasturvallisuuden varmistamista ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan toimintayk-
sikön on tullut tehdä terveydensuojelulain nojalla annetun asetuksen (1280/1994) 4 §:n mukainen 
ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 

Kyterinhovissa on käytössä pelastussuunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma, jotka päivitetään 
vuosittain Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen suorittaman tarkastuksen yhteydessä. Samalla korja-
taan mahdolliset puutteet. Alkusammutuskoulutuksia järjestetään säännöllisesti noin kahden vuo-
den välein. 
 
Kadonneen asukkaan etsimisen viranomaisvastuu kuuluu poliisille. Poliisilta pyydetään apua myös 
jos asukkaaseen, henkilöstöön tai omaisuuteen kohdistuu väkivaltaa tai muu rikos. 
 



 
 

23 
 

 

7.2. Henkilöstö 

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava lainsäädäntö. Tarvittava hen-
kilöstömäärä riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalve-
luja tuottavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen 
osaaminen.  

Kyterinhovin henkilöstöön kuuluu: 
 
1 asumispalvelujen palvelupäällikkö 
1 palveluvastaava 
5 sairaanhoitajaa 
26 lähihoitajaa 
1 kodinhoitaja 
1 toimistosihteeri (25 %) 
5 laitoshuoltajaa (siivoustiimistä) 
Asukkaita 59.  
 

7.3. Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä 
työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Rekrytointitilanteessa työnantajan tulee 
tarkistaa hakijaa koskevat rekisteritiedot sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä 
(Suosikki).  

Vakituiset toimet tulevat avoimeen hakuun Kuntarekryn ja TE-keskuksen välityksellä. Kelpoisuus 
varmistetaan ja tarkistetaan; laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista(272/2005) ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994). Pätevyys tarkistetaan Val-
viralta Terhikki-tietojärjestelmästä. 
 
Hallintosäännön mukaisesti palvelupäällikkö valitsee vakituiseen toimeen tulevat työntekijät ja 
määräaikaisiin yli kolme kuukautta kestäviin sijaisuuksiin. Seuturekry välittää alle kolmen kuukau-
den sijaiset. 
 

7.4. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn 
ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Perehdytyksen toteutumista seurataan pereh-
dytyslomakkeella. Perehdytys koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä 
poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista 
toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa 
tai omavalvonnassa. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa säädetään työntekijöiden velvollisuu-
desta ylläpitää ammatillista osaamistaan ja työnantajien velvollisuudesta mahdollistaa työntekijöi-
den täydennyskouluttautuminen. Erityisen tärkeä täydennyskoulutuksen osa-alue on henkilökun-
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nan lääkehoito-osaamisen varmistaminen. Osaamiskartoituksella seurataan henkilökunnan koulu-
tustarpeita ja tarpeista laaditaan koulutussuunnitelma. Koulutuksia järjestetään koulutussuunnitel-
man mukaisesti.  
 

7.5. Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus 
havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteutta-
miseen. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta on laadittava toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat 
osa omavalvontasuunnitelmaa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa 
kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) (48–49 §); 

48 § Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäi-
senä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat 
sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle hen-
kilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asi-
akkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asi-
asta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 

Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. 

Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja 
sen käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on 
sisällytettävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön 
ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena. 

49 § Toimenpiteet ilmoituksen johdosta 

Edellä 48 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toi-
met epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta salas-
sapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei 
korjata viivytyksettä. 

Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epä-
kohdan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään 
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7.6. Toimitilat 

Kyterinhovin rakennus on valmistunut vuonna toukokuussa 2015. 
Paloluokka on P1. Kantavat rakenteet ovat luokkaa R60. Kaikki tilat kuuluvat palokuormaryhmään 
alle 600 MJ/m². 
 
Asunnot ovat osastoitu E115-luokan rakennusosin. Poistumistiet muodostavat oman E160-luokan 
osastonsa. Kerrosten ja yläpohjan välinen osastointi luokkaa E160. Yläpohjan ontelotila on (alle 1600 
m²) jaettu enint. 400 m² suuruisiin osiin El15-luokan rakennusosin. 
Palvelutalo sijaitsee Kyterin uudella, rauhallisella pientaloalueella, noin kilometrin päässä Turengin 
keskustasta. Palvelutalo on suunnattu ikääntyneille ja muistihäiriöisille vanhuksille. Palvelukodin 
hoivapalvelut tuottaa Janakkalan kunta. 
 
Kyterinhovissa on 59 pienehköä kodinomaista asuntoa kahdessa kerroksessa (asunnot 25 neliötä). 
Asukkaat asuvat omissa kodeissaan ja voivat itse osittain kalustaa asunnon, jossa on valmiina hoiva-
sänky patjoineen. Talon suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota talon ja ympäristön kodin-
omaisuuteen, esteettömyyteen, turvallisuuteen sekä helppoon valvottavuuteen. Palvelukodin piha-
alueella on nykyaikaisia aktivointikalusteita asukkaille ja sisätiloissa on ikääntyneiden ihmisten tar-
peita vastaava moderni kuntosali. Talon suunnittelusta on vastannut AVAIN Palvelukodit Oy. 
 

 59 palveluasuntoa 

 Rakennuttaja: AVAIN Rakennuttaja Oy 

 Palveluiden tuottaja: Janakkalan Kunta 

 Urakoitsija: Salpausselän Rakentajat Oy 

 Rakennusaika: 05/2014 - 05/2015 
 

7.7. Teknologiset ratkaisut 

Henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehditaan hälytys- ja kutsulaitteilla.  

Asukkaiden käytössä olevan Vivago-kellon avulla asukas saa yhteyden Kyterinhovin henkilökuntaan 
ympäri vuorokauden. Vivago-kello kerää myös ajantasaista tietoa käyttäjänsä aktiivisuudesta ja hy-
vinvoinnin kehittymisestä. Käyttäjän hyvinvoinnissa tapahtuvista muutoksista lähtee automaattinen 
ilmoitus hoitajille. Tietoa voidaan myös hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa asukkaan lääkityksen vai-
kutusta. Reaaliaikaista aktiviteettitietoa voidaan hyödyntää erityisesti myös yövuorossa ja sen suun-
nitelmallisuudessa.  
 
Kyterinhovin kiinteistöissä on sähköiset ulko-ovien lukitusjärjestelmät. Henkilökunnalla on käytös-
sään ILoq sähköavaimet. Vierailijat soittavat ovikelloa tullessaan vierailulle. 
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7.8. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeita koskeva ohjaus ja valvonta siirtyi Valviralta vuoden 2020 
alussa Fimealle. Terveydenhuollon laitteiden käyttöön, huoltoon ja käytön ohjaukseen sosiaalihuol-
lon yksiköissä merkittäviä turvallisuusriskejä, joiden ennaltaehkäiseminen on omavalvonnassa huo-
mioon otettava asia. 

Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi luoki-
teltuja välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveydenhuollon lait-
teista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan instru-
menttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai muuta yksinään tai yhdistelmänä käytet-
tävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut muun muassa sairauden tai vamman 
diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai anatomian tai fysiologisen toimin-
non tutkimukseen tai korvaamiseen. Hoitoon käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, 
sairaalasängyt, nostolaitteet, verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, haavasidok-
set ym. vastaavat. 

Terveydenhuollon ammattimaista käyttäjää koskevat velvoitteet on määritelty laissa (24–26 §). Or-
ganisaation on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että yksikössä noudatetaan terveyden-
huollon laitteista ja tarvikkeista annettua lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä. 

Asukkaiden käytössä olevat apuvälineet hankitaan joko yksikön toimesta, silloin kun apuväline on 
yleisesti käytössä oleva, ei yksilöllisesti sovitettava kuten rollaattorit, ulkoilupyörätuolit, geriatriset 
tuolit, suihkutuolit, pesulaverit, sähkösäätösängyt, nousutuet ja potilasnostimet. 
 
Yksilöllisesti sovitettavat apuvälineet asiakkaat saavat lääkinnällisenä kuntoutuksena terveyden-
huollosta terveydenhuollon vastuujaon mukaisesti. Henkilökunta ja asiakas opastetaan apuvälineen 
oikeaan käyttöön. 
 
Apuvälineen viasta tehdään palvelupyyntö Avuxiin ( Apuväline-ja korjausliike). 
 
Terveydenhuollon laitteilta edellytetään turvallisuutta ja käyttötarkoitukseen sopivuutta osoittava 
CE merkintä. Kalibroivat laitteet kalibroidaan yhteistyössä laitetoimittajan kanssa. Henkilökunta on 
velvollinen opettelemaan laitteiden oikean käytön ja laitteiden käyttöohjeet on helposti saatavissa. 
Laitteen viasta ilmoitetaan välittömästi laitetoimittajalle. Mikäli laite aiheuttaa vaaratilanteen tai 
”lähellä piti”-tilanteen, tapahtumasta tehdään HaiPro-ilmoitus. 
 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 
 
Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henki-
löön liittyviä tietoja. Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä 
henkilötietoja. Terveyttä koskevat tiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin ja niiden käsittely 
on mahdollista vain tietyin edellytyksin. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suun-
niteltua koko käsittelyn ajalta asiakastyön kirjaamisesta alkaen arkistointiin ja tietojen hävittämi-
seen saakka. Käytännössä sosiaalihuollon toiminnassa asiakasta koskevien henkilötietojen käsitte-

https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/tuotteen-markkinoille-saattaminen/terveydenhuollon-laitteet-ja-tarvikkeet
https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/tuotteen-markkinoille-saattaminen/terveydenhuollon-laitteet-ja-tarvikkeet
https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
https://tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
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lyssä muodostuu lainsäädännössä tarkoitettu henkilörekisteri. Henkilötietojen käsittelyyn sovelle-
taan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi on käytössä kansallinen tietosuo-
jalaki (1050/2018), joka täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittelyyn vai-
kuttaa myös toimialakohtainen lainsäädäntö. 

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sitä tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henki-
lötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan esimerkiksi yk-
sikköä/palvelua, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Rekisterinpitäjän tulee oh-
jeistaa mm. alaisuudessaan toimivat henkilöt, joilla on pääsy tietoihin (tietosuoja-asetus 29 artikla). 

Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös henkilötietojen käsittelyn keskeisistä periaatteista. Rekis-
terinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle ja rekis-
teröidyille. Rekisteröidyn oikeuksista säädetään asetuksen 3 luvussa, joka sisältää myös rekiste-
röidyn informointia koskevat säännöt. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta löytyy katta-
vasti ohjeita henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille viran-
omaismääräyksen (2/2015) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä an-
netun lain 19h §:ssä säädetystä tietojärjestelmien käytölle asetettujen vaatimusten omavalvon-
nasta. Tietojärjestelmien omavalvontasuunnitelma on erillinen asiakirja, jota ei ole säädetty julki-
sesti nähtävänä pidettäväksi, mutta on osa yksikön omavalvonnan kokonaisuutta.  

Janakkalan kunnan potilastietojärjestelmänä on käytössä LifaCare. Asukkaat ovat omassa asiakas-
ryhmässään, jonne henkilöstöllä on käyttöoikeus työsuhteensa ja tehtäviensä mukaisesti. Tietoja 
saavat käyttää vain hoitoon ja palveluun osallistuvat henkilöt, joita sitoo salassapitovelvollisuus. 
 
Asukastietojen käyttöä valvotaan säännöllisesti. Järjestelmään avataan, ja siellä ylläpidetään asuk-
kaiden perustietoja ja potilas/asiakasasiakirjoja. 
 
Asiakastietojen ja hoitotietojen kirjaamisesta on järjestetty koulutusta henkilöstölle. Vanhustyön 
yhteisessä kirjaamistyöryhmässä on mukana edustaja ja sitä kautta saadaan tarvittaessa lisäohjeis-
tusta, joka välitetään henkilöstölle. 
 
Paperisia asiakastietoja säilytetään hoito- ja palvelusuhteen ajan hoitoyksiköissä arkistokansioissa 
valvonnan alaisena. Kun hoitosuhde päättyy, asiakastiedot siirretään arkistoon, jossa ne suojataan 
luvattomalta käytöltä. 
 
Asiakastiedot säilytetään kymmenen vuotta hoidon päättymisestä. Hävitettävät asiapaperit viedään 
lukittuun tietosuojalaatikkoon, jonka sisällön asianmukaisesta hävittämisestä on sovittu jätehuolto-
yhtiön kanssa. Janakkalan kunnan ATK-turvallisuussuunnitelma löytyy Intrasta, sisältäen yhteistä 
ohjeistusta tietoturvaan ja aineistojen käsittelyyn liittyen. 
 
Käyttöoikeus LifeCare-potilastietojärjestelmän tietoihin haetaan kirjallisesti Käyttäjätunnushake-
mus-lomakkeella, jonka allekirjoittaessaan hakija sitoutuu noudattamaan tietosuojaan liittyvä oh-
jeita tietojärjestelmiä käyttäessään. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://tietosuoja.fi/etusivu
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
https://thl.fi/documents/920442/2816495/Allekirjoitettu_THL_Maarays_2_Omavalvontasuunnitelma_20150130.pdf/2f0f73aa-7299-47d0-be7a-b6c71a36d97e
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Käyttäjätunnushakemuksen käsittelyn ja käyttäjätunnuksen antamisen yhteydessä työntekijälle sel-
vitetään oikeudet, velvollisuudet ja vastuu asiakastietojen käsittelyssä, sekä seuraamukset mahdol-
lisesta väärinkäytöstä. 
 
LifeCare-potilastietojärjestelmässä on sähköinen arkistointi. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
tietojen arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaa-
tiokohtaisen ohjeistuksen perusteella. 
 

8.1. Asiakastyön kirjaaminen 

Asiakastyön kirjaaminen on jokaisen ammattilaisen vastuulla. Kirjaamisvelvoite alkaa, kun sosiaali-
huollon viranomainen on saanut tiedon henkilön mahdollisesta sosiaalihuollon tarpeesta tai kun yk-
sityinen palveluntuottaja alkaa toteuttaa sosiaalipalvelua sopimuksen perusteella. Kirjaamisvelvoit-
teesta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 4 §:ssä;  

4 § Asiakastietojen kirjaaminen 

Sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö sekä avustava henkilöstö, joka osallistuu asiakastyöhön, 
ovat velvollisia kirjaamaan sosiaalihuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen, seurannan ja 
valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot määrämuotoisina asiakirjoina ja tallettamaan ne 
5 §:n mukaisesti. 

Velvollisuus kirjata asiakastiedot alkaa, kun palvelunantaja on saanut tiedon henkilön palveluntar-
peesta tai ryhtynyt toteuttamaan sosiaalipalvelua. Tieto asiakkuuden päättymisestä on kirjattava 
asiakasasiakirjaan. 

Kirjaukset on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun asiakkaan asiaa on käsitelty. 

Yksittäisen asiakkaan asiakastietojen kirjaaminen on jokaisen ammattihenkilön vastuulla ja edellyt-
tää ammatillista harkintaa siitä, mitkä tiedot kussakin tapauksessa ovat olennaisia ja riittäviä.  

Hoidon toteutuksen päivittäinen kirjaaminen pohjautuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan, kirjaami-
nen tapahtuu sovitusti jokaisessa työvuorossa.  Kirjauksissa keskitytään hoidon kannalta oleellisiin 
asioihin asukkaan näkökulmasta. Niissä ilmenee hoidon ja huolenpidon suunnitelmat, valitut toi-
menpiteet, hoitotyön toiminta ja näiden vaikutukset asiakkaan vointiin (erityisesti muutokset ja 
poikkeamat) sekä yleiset toimintakyvyn kuvaukset. Hoitotyön toteutukseen kirjataan asukaslähtöi-
sesti tarpeen mukaan sen hetkinen tilanne ja erityisesti muutokset entiseen verrattuna eli miten 
asukas selviää päivittäisissä toimissa. Erityishuomion kohteena ovat elintoiminnot, kipu, aktiivisuus, 
ravitsemus, aistitoiminnot, mieliala, lepo ja eritystoiminnot. 

Hoitotyön kirjaamiselle löytyy perusteet laista sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 
laista potilaan asemasta ja oikeuksista, hallintolaista sekä henkilötietolaista. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö on antanut asetuksen potilasasiakirjoista (298/2009). 
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Asukkaan omat mielipiteet ja tuntemukset sekä hänen oma arviointinsa hoidosta ja hoitotoimien 
vaikutuksesta kirjataan. Kirjaamisessa näkyy kenen tekemästä arvioinnista on kyse (asiakkaan oma 
kokemus / omaisen tekemä havainto / hoitajan hoitotyössä tekemä arvio). 
 
Vanhustyön tulosalueen henkilöstö on sitoutunut seuraaviin hyvän kirjaamisen käytänteisiin: 
 

1. Kirjaamista ohjaavat arvot 
Hoito- ja palvelutyön työn kirjaaminen on asiakasta kunnioittavaa. Arvoperusta sisältää 
muun muassa seuraavia arvoja: kokonaisvaltaisuus, itsemäärääminen ja yksilöllisyys. Asiakas 
kohdataan aina yksilönä ja kokonaisvaltaisena ihmisenä, joka määrää itse omista asioistaan. 
Asiakaslähtöinen hoito- ja palvelutoiminta perustuu yhteisesti sovittuihin sopimuksiin ja 
työntekijä on tasavertainen asiakkaan kanssa. 

2. Hoitotyön ja asiakkaan hyvinvoinnin kannalta tarpeellinen tieto 
Kirjaamisen lähtökohtana on, että hoitaja kirjaa asiakkaan hoitotyön ja hyvinvoinnin kan-
nalta tarpeelliset tiedot siinä laajuudessa kuin hänen työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edel-
lyttävät. Hoitotyön päivittäisellä arvioinnilla selvitetään onko tavoitteet saavutettu ja onko 
hoidolla ollut toivottua vaikutusta asiakkaan terveydentilaan, hyvinvointiin ja elämänlaa-
tuun. Hoito- ja palvelu-suunnitelma päivitetään heti ajan tasalle asiakkaan voinnin/tilanteen 
muuttuessa. Asiakkaan hoitotyön kokonaisarviointi tehdään vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa. (Hoitotyön yhteenveto) 

3. Arkaluonteiset tai asiakasta leimaavat asiat 
Arkaluonteisia tai leimaavia asioita ei asiakkaasta kirjata, elleivät ole hoidon kannalta välttä-
mättömiä. Tällaisia ovat esimerkiksi uskonnollinen tai poliittinen vakaumus, kulttuuritausta 
ja seksuaalinen suuntautuminen. 

4. Asiakkaan yksilöllisyys 
Asiakkaan/omaisen kanssa keskustellaan elämänkaaresta, näin saadaan yksilöllisyys tuotua 
asiakkaan/omaisen näkemyksenä osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa ja asiakkaan eletty 
elämä osaksi nykypäivän hoitoa ja hoivaa  

5. Tietojen lähdemerkinnät 
Kirjattaessa asiakkaan/asukkaan asiakastietoihin on näkyvillä, kenen havainnoista ja arvi-
oista on kyse, kielellinen ilmaus kertoo tämän. Esim. ”Asukas itse kokee…/ Omaisen havain-
non mukaan… / Hoitajan näkemyksen mukaan…” 

6. Asiakastietojen salassapitovelvollisuus 
Salassapito perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, lakiin potilaan 
asemasta ja oikeuksista sekä henkilötietolakiin. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuh-
teen tai tehtävän päättymisen jälkeen. 

7. Merkintöjen oikeellisuus 
Hoito- ja palvelutyön kirjaaminen on tyyliltään asiallista ja arvioivaa suhteessa asiakkaan 
vointiin ja sen muutoksiin. Kirjaajan on varmistettava, että kirjaukset tehdään oikean asiak-
kaan tietoihin asiakastietojärjestelmässä. Kirjaus ei saa sisältää toiseen asiakkaaseen yhdis-
tettäviä tietoja. 

8. Kirjaajan tunnistetiedot 
Jokaisen merkinnän yhteydessä on merkinnän tehneen nimi, asema sekä merkinnän ajan-
kohta. Opiskelijan kirjauksen vahvistaa hoitaja. 
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9. Virheellisen tiedon korjaaminen 
Korjaaminen tarkoittaa virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä, 
tai tarpeettoman tiedon poistamista. Virheellinen tieto korjataan siten, että myös alkuperäi-
nen merkintä on myöhemmin luettavissa ns. taustatiedostossa. Merkitään korjauksen teki-
jän nimi, korjauksentekopäivä ja korjauksen peruste. 

10. Tietojen luovuttaminen 
Perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ja lakiin potilaan asemasta 
ja oikeuksista. Asiakkaalla on oikeus tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää vir-
heellisten tietojen korjaamista. Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn pyynnön perus-
teella, mikäli tiedonpyytäjällä on lakiin perustuva oikeus. Tilastotietoja annetaan viranomai-
sille lain edellyttämiin tarkoituksiin. 
 

Tietoturvapolitiikka ja tietoturvaohjeistus saatetaan koko henkilöstön tietoon kunnan perehdytys- 
ja koulutuskäytäntöjen avulla. Uusien työntekijöiden perehdytyksessä käydään läpi potilastietojen 
käsittelyn periaatteet. Potilastietojärjestelmään luotujen tunnuksien osalta työntekijä allekirjoittaa 
suostumuslomakkeen, jossa hän sitoutuu käyttämään potilastietoja työnantajan sekä lakien määrit-
telemällä tavalla 

Tietosuojavastaavien tehtävänä on toimia toimialansa henkilöstölle tiedon ja neuvojen antajana tie-
tosuoja-asioissa, sekä valvoa osaltaan, että toimialalla noudatetaan tietosuoja-asetuksen mukaista 
toimintaa. He ovat myös yhdyshenkilöitä valvontaviranomaisiin. 

 

8.2. Janakkalan kunnan tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Tommi Suoranta, tommi.suoranta@janakkala.fi puh: 03 680 1614    

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? 

Kyllä x Ei  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

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 vakavuuden mukaan suunnitelma, miten asia hoi-
detaan kuntoon. 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

Päivitetään vuosittain ja tarkennetaan tiedot ajantasalle 
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Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 
Paikka ja päiväys Janakkala 5.8.2021    

Allekirjoitus Helena Ilanen    


