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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET   
  

Palvelutalo Keinustooli on Kessoten 24 -paikkainen tehostettua 

palveluasumista ikäihmisille tarjoava yksikkö. Keinustoolin tarkoituksena on 

tarjota turvallinen ja toimintakykyä edistävä sekä ylläpitävä asumismuoto 

nakkilalaisille ikäihmisille huomioiden vanhuspalvelulain ohjeistukset. 

Palveluissa toteutetaan sosiaalihuollon lainsäädännön keskeisiä periaatteita. 

Palvelut edistävät ja ylläpitävät hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentävät 

eriarvoisuutta ja edistävät osallisuutta, turvaavat yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, 

riittävät ja laadukkaat palvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet, edistämme 

asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun Keinustoolissa. 

Henkilökunta pyrkii löytämään asiakkaiden ja omaisten kanssa toimintakykyä edistäviä ja 

ylläpitäviä sekä elämänlaatua parantavia toimintoja arkeen, yksilöllisyys huomioiden. 

Tavoitteena on tukea asiakasta säilyttämään itsenäinen ote omaan elämään, ylläpitää 

aktiivisuutta ja kannustaa häntä osallistumaan mahdollisuuksien mukaan yhteiskunnallisiin 

asioihin.   

  

Palvelutalo Keinustoolin toiminnan perustana ovat laadukkuus, arvostus, yksilöllisyys ja 

turvallisuus. Arvostus ja yksilöllisyys näkyvät asiakaslähtöisyytenä, yksilön ja hänen 

itsemääräämisoikeutensa kunnioittamisena ja luottamuksellisuuden sekä 

vaitiolovelvollisuuden toteutumisena. Palveluissa noudatetaan oikeudenmukaisuutta ja 

yhdenvertaisuutta. Toimintaa ohjaavat hyvän hoidon eettiset periaatteet.  

Toimintaperiaatteiden ja arvojen toteutumisella luodaan asiakkaalle turvallinen, 

toimintakykyä ylläpitävä toimintaympäristö, jossa hän läheisineen tulee kuulluksi.   

  

  

3 RISKINHALLINTA   
  

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia 

epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä 

toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai 

henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan 

edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö 

että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen 

liittyviä epäkohtia.   

  

Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne 

kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen 

on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja 

todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien 

kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan 

vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille.   
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Johdon 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. Heillä on myös päävastuu 

myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta 

vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja 

-riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien 

toimenpiteiden toteuttamiseen.   

  

Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön 

henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, 

jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista.   

  

Palvelutalo Keinustoolin henkilöstö käy vuosittain lähiesimiehen 

kanssa läpi sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston 

riskien arviointi työpaikalla – lomakkeet. Niiden avulla 

tarkastellaan työn erilaisia riskejä ja käydään läpi toimintaohjeita 

muun muassa työn ergonomiaan, kemiallisiin ja biologisiin 

vaaratekijöihin, henkiseen kuormittumiseen sekä tapaturman 

vaaroihin liittyen. Keinustoolissa noudatetaan KESSOTE:n 

työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa ja  työterveyshuollon 

palvelut tuottaa Terveystalo ostopalveluina.  

  

Riskien tunnistaminen, käsitteleminen ja korjaavat 

toimenpiteet  
  

Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet 

tunnistetaan. Haittatapahtumien ja läheltä piti - tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden 

kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon 

hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on 

tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä 

keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, 

korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan 

korvausten hakemisesta. Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien 

varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa.  

  

Keinustoolissa laaditaan yhdessä henkilöstön kanssa vuosittain riskikartoitus, jossa 

huomioidaan työn erilaiset osa-alueet, kiinnittäen huomiota erityisesti vaihteleviin 

asiakastilanteisiin. Kessoten intrassa on käytössä työtapaturmia varten oma lomakkeensa 

sekä työsuojelu kansiosta löytyy ohjeet erilaisiin hankaliin tilanteisiin. 

  

Haittatapahtumat, läheltä piti - tilanteet ja asiakkaan hoidossa tapahtuvat poikkeamat 

kirjataan HaiPro - järjestelmään. HaiProon kirjataan ilmoitus esimerkiksi asiakkaan kaatuessa, 

hänen tippuessaan tai melkein tippuessa sängystä sekä puutteellisesta asiakasta koskevasta 

kirjauksesta. Yleissääntönä ilmoituksen tekemisessä on, että jos on epävarma 

ilmoittamisesta, on varminta tehdä ilmoitus. Nimettömänä ilmoittaminen on yksi HaiPro - 
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järjestelmän perusperiaatteista. Ilmoituksen tekijän tulisi muistaa myös arvioida ja kirjata 

ilmoitukseen, mitkä asiat saattoivat olla syynä haittatapahtumaan tai läheltä piti – 

tilanteeseen. Haipro ilmoituksen tehtyään työntekijä tulostaa sen ja välittää kaavakkeen 

osaston sairaanhoitajalle joka käy Haiproot läpi osastotunnilla henkilöstön kanssa noin kerran 

viikossa. Esimies seuraa ja käsittelee HaiPro - järjestelmään tehtyjä ilmoituksia säännöllisesti. 

HaiPro - järjestelmä on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen ja ilmoitusten perusteella 

mietitään muutostarpeita ja kehittämiskohteita.   Tarvittaessa tilanteesta raportoidaan myös 

ylemmälle johdolle heti. 

Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta tehdään välittömästi ilmoitus esimiehelle ja 

asiasta ollaan yhteydessä työterveyshuoltoon. Työntekijä täyttää vakuutusta varten yhdessä 

esimiehensä kanssa työtapaturmailmoitus - lomakkeen, joka löytyy Kessoten intrasta.    

  

Mahdollisista muutoksista Palvelutalo Keinustoolin toimintatavoissa ja hoitokäytänteissä 

sekä Haipro -ilmoitusten että uhka- ja väkivaltatilanteiden perusteella tiedotetaan yksikön 

palavereissa ja sähköpostin avulla.  

 

Osastolla myös käytössä haasteellisten tilanteiden seuranta kaavake joka toimitetaan kerran 

vuodessa asumispalvelupäällikölle. 

  

  

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN   
   

o Omavalvonnan suunnittelusta vastaa:  

Asumispalvelupäällikkö 
JaanaTuokkola 
jaana.tuokkola@kessote.fi 
 puh. 044 044 3124327   

  

o Omavalvonnan seurannasta ja päivityksestä vastaa:  

  

Hoivayksikön esimies Kirsi Lähteenmäki 
kirsi.lahteenmaki@kessote.fi  

puh. 044 747 5965  
  

  

Palvelutalo Keinustoolin omavalvonnan suunnitteluun ovat osallistuneet 

asumispalvelupäällikkö Jaana Tuokkola, hoivayksikön esimies Kirsi Lähteenmäki ja 

Keinustoolin työntekijät. Omavalvontasuunnitelman vahvistaa Jaana Tuokkola ja suunnitelma 

toimitetaan vuosittain hyväksyttäväksi tulevaan organisaatioon myöhemmin laadittavien 

ohjeiden mukaan. 

  

mailto:jaana.tuokkola@kessote.fi
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Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja aina, kun toiminnassa tapahtuu palvelun 

laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Hoivayksikön esimies huolehtii 

omavalvontasuunnitelman päivityksestä. Yksikön omavalvonnan toteutumista seurataan 

päivittäin arkityössä ja poikkeamista keskustellaan palavereissa. Omavalvontasuunnitelma on 

julkinen ja se on nähtävissä Palvelutalo Keinustoolin aulassa. 

 

 

  

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  
 

5.1 Palvelutarpeen arviointi   
  

Asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa, läheisensä tai 

laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys 

voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki 

toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen 

toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä 

ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko 

ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu.   

Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito on hoidon jatkumo, kun kotona asuminen kotiin 

annettavien palveluiden turvin ei enää ole mahdollista. Perusedellytys ympärivuorokautiseen 

asumiseen siirtymiselle on, että kotiin annettavat palvelut ja tukitoimet ovat olleet käytössä 

yksilökohtaisesti arvioituna maksimissaan eikä asiakas selviydy kotona enää niiden turvin. 

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon yksiköihin haetaan hakemus palveluasumiseen -

lomakkeella. Ennen päätöstä ympärivuorokautisesta asumisesta ja hoidosta arvioidaan 

asiakkaan palvelutarve. Arvioinnin tukena keskusteluista saadun tiedon lisäksi käytetään  

tarvittaessa erilaisia mittareita.   

Asiakkaan tarpeen palveluasumiseen arvioi yksilöllisesti kiireellisyysjärjestyksessä SAS- 

työryhmä (Selvitä-Arvioi-Sijoita) säännöllisissä kokouksissa. Kun asiakas saa tiedon 

myönteisestä päätöksestä, tulee hänen toimittaa pyydetyt tiedot (mm. tulotiedot). Uuden 

asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa sovitaan asiakkaan muuttamisesta Keinustooliin. 

Keinustooliin on mahdollista tulla etukäteen tutustumaan ottamalla yhteyttä yksikön 

henkilökuntaan ja sopimalla tutustumisaika.  
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5.2  Palvelu – ja hoitosuunnitelma 
  

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, 

päivittäistä hoitoa, palvelua ja toimintakyvyn ylläpitoa 

koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa 

asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja toimintakyvylleen 

asetetut tavoitteet.   

  

Uuden asiakkaan muuttaessa Palvelutalo Keinustoolin 

tehostetun palveluasumisen yksikköön järjestetään 

tutustumisen jälkeen hänen ja hänen omaisensa tai laillisen 

edustajansa kanssa hoitoneuvottelu. Hoitoneuvotteluun 

osallistuu asiakkaan ja hänen omaisensa lisäksi asiakkaalle 

nimetty vastuuhoitaja ja yksikön sairaanhoitaja sekä 

tarvittaessa muita. Tapaamisessa kerrotaan palvelun sisältö ja 

toimintakäytänteet sekä allekirjoitetaan tarvittavat 

sopimukset.   

Yksikön hoitajien raportilla käydään läpi uuden asiakkaan 

asioita ja varmistetaan, että koko henkilökunta saa tiedon asiakkaan hoitoon liittyvistä 

asioista. Lisäksi tiedot kirjataan Pegasos – potilastietojärjestelmään palvelu- ja 

hoitosuunnitelmaan. Palvelu- ja hoitosuunnitelma päivitetään säännöllisesti 

omaistapaamisen yhteydessä ja aina, kun asukkaan vointi tai tilanne sitä vaatii. Päivityksestä 

huolehtii asiakkaalle nimetty vastuuhoitaja, joka seuraa asiakkaan palveluiden toteutumista 

ja etuisuuksien ajantasaisuutta sekä toimii yhteyshenkilönä asiakkaan ja tämän läheisten 

kanssa. Hoitolinjaukset tehdään yhdessä asiakkaan, omaisten, lääkärin ja hoitohenkilökunnan 

kanssa. Ohjausta ja neuvontaa antaa jokainen henkilökuntaan kuuluva koulutustasonsa 

mukaan.  

  

Palvelu- ja hoitosuunnitelma toimii hoitotyön pohjana ja henkilöstön laadukas kirjaaminen 

sekä hyvä tiedonkulku työyhteisössä turvaavat laadukkaan ja turvallisen hoidon.  

  

5.3  Asiakkaan kohtelu   
  

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja sen rajoittaminen  

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta 

henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät 

läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa 

henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja 

itsemääräämisoikeuttaan. Henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan 

itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja 

toteuttamiseen.   
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Keinustoolissa asiakasta ohjataan ja hoidetaan 

yksilöllisesti ja itsenäisyyttä kunnioittaen 

toimintakykyä ylläpitävällä työotteella. 

Tarkoituksena on tukea asiakkaiden omaa 

toimintakykyä niin pitkälle kuin se käytännössä 

on mahdollista, huomioimalla asiakas 

kokonaisvaltaisesti hyödyntämällä käytössä 

olevia resursseja. Palvelutalo Keinustoolissa 

asiakas osallistuu oman palvelu- ja 

hoitosuunnitelmansa laadintaan. Keinustoolin hoitohenkilökuntaa sitoo vaitiolovelvolli- 

suus ja asiakkaaseen liittyviä tietoja ei anneta ulkopuolisten tietoon. Asiakkaalta pyydetään 

lupa tietojen käsittelyyn ja kirjaamiseen Pegasos -potilastietojärjestelmään.  

Asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja 

toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. 

Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja itsemääräämisoikeutta 

voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai 

turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään 

asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän 

rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen.  

Keinustoolissa pyritään pitämään yllä rauhallinen ilmapiiri ja rajoitteiden käyttöä vältetään 

niin pitkään kuin mahdollista. Henkilökunta noudattaa KESSOTE:n toimintaohjeita 

rajoitteiden käytöstä.   

Asiakkaan turvallisuuden ollessa uhattuna asiakasta ja hänen edustajaansa sekä lääkäriä 

informoidaan tilanteesta ja keskustellen pyritään löytämään keinoja tilanteen 

ratkaisemiseksi. Rajoitteiden käytöstä päättää aina lääkäri. Kaikki rajoitteet kirjataan Pegasos- 

potilastietojärjestelmään.  

Liikkumista sisällä ei rajoiteta, jos siitä ei ole vaaraa asiakkaalle itselleen eikä muille asiakkaille. 

Liikkumisvapauden rajoittamisen lisäksi välillä joudutaan tilanteisiin, joissa asukkaan 

itsemääräämisoikeuksia rajoitetaan muutoin. Näitä rajoittavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi 

hygieniahaalarit, sängyn laitojen käyttö ja huoneen lukitseminen. Periaatepäätökseen 

asukasta koskevista edellä mainituista rajoittavista toimenpiteistä pitää saada asiakkaan tai 

hänen laillisen edustajan tai lähiomaisen suostumus ja se on kirjattava asiakkaan tietoihin 

Pegasos–potilastietojärjestelmään. Myös näiden rajoitteiden kohdalla tulee huolehtia, että 

kyseessä on aina määräaikainen toimenpide ja arviointia rajoittamisen tarpeellisuudesta 

tulee tehdä jatkuvasti.  

Rajoittamistoimenpiteistä raportoidaan esimiehelle, jonka kanssa työntekijä käy keskustelua 

rajoittamista vaatineesta tilanteesta. Asia käsitellään myös yksikön palaverissa. Tarvittaessa 

asiasta otetaan yhteyttä sosiaaliasiamieheen.   
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  Asiakkaan asiallinen kohtelu  
Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun 

ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja 

yksityisyyttään kunnioittaen. Työntekijän ja työyhteisön vastuulla on tunnistaa asiakastyön 

epäkohdat ja niiden uhat ennakkoon siten, että niihin voidaan puuttua riittävän ajoissa. Kyse 

on ennakoivaan valvontaan painottuvista toimista, joiden tarkoituksena on turvata ja taata 

erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvä hoito ja huolenpito 

ja edistää heidän hyvinvointiaan.  

Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa 

toiminnasta vastaavalle esimiehelle 

huomaamastaan epäkohdasta tai 

ilmeisestä epäkohdan uhasta. 

Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi 

asiakasturvallisuudessa ilmeneviä 

puutteita, asiakkaan kaltoinkohtelua ja 

toimintakulttuuriin sisältyviä 

asiakkaalle vahingollisia toimia.   

Laissa säädetään myös vastuussa 

olevan esimiehen velvollisuudesta ryhtyä viivytyksettä toimenpiteisiin epäkohdan tai sen 

uhan poistamiseksi. Toiminnasta vastaavan on ilmoitettava asiasta edelleen Kessoten 

sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.   

Esimiehen johdolla asiaa käsitellään yksikön palaverissa ja päätetään tarvittavista 

muutoksista. Keinustoolin lähiesimiehen tehtävänä on puuttua epäasialliseen kohteluun 

Kessotessa yhteisesti sovitulla tavalla (ohje suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen 

antamisesta).   

Asiakasturvallisuutta vaarantavat haittatapahtumat ja läheltä piti - tilanteet työntekijä 

raportoi HaiPro - järjestelmän kautta. Tarvittaessa epäasiallisen kohtelun ja 

haittatapahtumien tai läheltä piti – tilanteiden kohdalla keskustellaan yksittäisen työntekijän, 

asiakkaan ja omaisten kanssa, jolloin esimies on mukana keskustelussa. Tarvittaessa ollaan 

yhteydessä sosiaaliasiamieheen.  

5.4 Asiakkaan osallisuus   
  

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 kerätty 

palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä.  
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Nakkilan Palvelutalo Keinustoolissa järjestetään asiakaskyselyt joka vuosi. Kysely toteutetaan 

asiakaskyselylomakkeella Kessoten toimesta. 

  

Asiakkaat ja heidän omaisensa voivat antaa palautetta henkilökunnalle myös jatkuvasti 

suullisesti tai kirjallisesti. Kirjallista palautetta varten Keinustoolissa on palautelaatikko, joka 

tarkistetaan säännöllisesti. Suullisen palautteen vastaanottaja kirjaa palautteen. Palautteet 

käsitellään yksilöllisesti ja niihin vastataan toivomuksen mukaan. Asiakaspalautteet 

käsitellään esimiespalaverissa ja yksikön palaverissa. Palautteet otetaan huomioon toiminnan 

suunnittelussa ja kehittämisessä.   

  

5.5  Asiakkaan oikeusturva  
  

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle 

viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman 

muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan 

käytökseen asiakasta kohtaan.   

  

Keinustoolia koskevat muistutukset osoitetaan hoivayksikön esimiehelle tai 

asumispalvelupäällikölle.  

o Muistutuksen vastaanottajat:  

 

 

 Asumispalvelupäällikkö   

Jaana Tuokkola 

Sähköposti: jaana.tuokkola@kessote.fi 

puh. 044 3124327   

 

Palvelutalo Keinustooli    

Hoivayksikön esimies Kirsi Lähteenmäki  

  

Palvelutalo Keinustooli  

Kirkkokatu 7  

29250 Nakkila  

Puh. 044 747 5965  

Sähköposti: kirsi.lahteenmaki@kessote.fi  

  

Toimintaa koskevat muistutukset käsitellään asumispalvelupäällikön johdolla ja tarvittaessa 

palvelualuejohtajan kanssa. Muistutukset käsitellään myös yksikön omassa palaverissa ja 

tarvittaessa yksittäisen työntekijän kanssa. Muistutukseen reagoidaan tilanteen vaatimalla 

tavalla. Kaikki muistutukset ja niihin annetut vastaukset toimitetaan asumispalvelupäällikölle 

ja tiedoksi sosiaaliasiamiehelle.  

  

mailto:jaana.tuokkola@kessote.fi
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Sosiaaliasiamies  

Jari Mäkinen  

Ravanintie 359 28450 Vanha-Ulvila 
puh. 044 7079132 
jari.makinen@satshp.fi  

  

  

Kantelu   
 

Asiakas voi tehdä kantelun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira), 
Luonais-Suomen aluehallintovirastolle (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle tai 
oikeuskanslerille.  
 
 

  

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA   
 

6.1  Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta   
  

Asiakkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattu asiakkaiden toiveet ja tarpeet sekä 

tavoitteet, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun ja toimintakyvyn ylläpitoon. 

Tarpeiden ja toiveiden sekä tavoitteiden toteutumista seurataan kirjaamalla tietoja Pegasos 

– potilastietojärjestelmään päivittäin ja keskustelemalla asiakkaiden ja heidän omaistensa 

kanssa. Asiakaskohtaisia tavoitteita päivitetään hoitoneuvotteluissa. Asiakkaiden fyysisen, 

psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen otetaan 

huomioon Keinustoolin jokapäiväisessä toiminnassa. Hoitotyössä toteutetaan toimintakykyä 

tukevaa ja ylläpitävää työotetta. Asiakkaat osallistuvat omien voimavarojensa mukaan 

päivittäisiin toimintoihin pukeutumisessa, ruokailussa ja peseytymisissä.   

  

  

 

  

  

Palvelutalo Keinustoolissa on tarjolla monenlaista mielekästä tekemistä esimerkiksi ohjattuja 

laulu- ja muisteluhetkiä sekä pelejä. Päiväsalissa on mahdollisuus lukea, katsella televisiota ja 

Sosiaaliasiamies neuvoo sosiaalihuollon 

asiakaslaista ja auttaa asiakasta, jos tämä 

haluaa tehdä muistutuksen. Muistutuksen voi 

tehdä, jos kokee saaneensa huonoa kohtelua 

sosiaalipalvelun yhteydessä.   
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seurustella. Sunnuntaisin voi keskusradion välityksellä kuunnella jumalanpalvelusta Nakkilan 

kirkosta. Toimintaan avustetaan mukaan kaikki halukkaat asiakkaat ja ulkoilemaan pääsee 

päiväsaikaan itsenäisesti tai mahdollisuuksien mukaan tuettuna. Vaihtelua arkeen tuovat 

juhlapäivät ja esiintyvät vierailijat. Hoitajat tekevät aina edellisellä viikolla seuraavan viikon 

viikko-ohjelman missä näkyy sen viikon aktiviteetit. Lista laitetaan alakerran hissin viereiseen 

seinään mistä kaikki voivat siihen tutustua. 

  

Asiakkaalle hankitaan tarvittavat apuvälineet apuvälinelainaamosta tukemaan jokapäiväistä 

selviytymistä. Asiakkaille tehdään puolivuosittain seuranta Rai-mittarilla. Tarpeen mukaan 

yksilökohtaisesti käytetään myös muita mittareita voinnin seuraamiseksi ja kunnon 

arvioimiseksi (esim. GDS15, MMSE). Toimintakyvyn heiketessä voidaan asiakkaalle hankkia 

lääkärin lähetteellä yksityisesti fysioterapiaa liikuntakyvyn ylläpitämiseksi.  

    

6.2  Ravitsemus   
  

Palvelutalo Keinustoolin asiakkaiden ruuista vastaa Nakkilan kunnan ruokapalveluyksikkö. 

Keinustoolissa on oma keittiö ja sen läheisyydessä ruokasali, jossa asiakkaiden päivittäiset 

ruokailut järjestetään. Ruokahuollosta vastaa ruokapalveluyksikön esimies Kirsi Sulin puh. 044 

747 5846 ja ruokapalveluvastaava Sari Kivimäki puh. 044 747 5961. Ruokahuolto huolehtii, 

että ravinto täyttää ikääntyneiden erityistarpeet sekä heidän omavalvontasuunnitelmassa 

määrittelemänsä toimintatavat ja kriteerit.   

Keinustoolissa tarjotaan joka päivä asiakkaille aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen ja 

iltapala. Lisäksi halukkaille on tarjolla myöhäisiltapala ja tarvittaessa myös välipalaa. 

Asiakkaiden ruokailuja seurataan ja ravitsemustilaa tarkkaillaan myös säännöllisillä 

painonseurannoilla. Asiakkailla on mahdollisuus säilyttää omia eväitä heille varatussa 

jääkaapissa. Erityisruokavalioihin on mahdollisuus ja vakaumuksen mukaiset 

ruokatottumukset huomioidaan. Ravitsemusta tehostetaan tarvittaessa lisäravintein. 

Asiakkaiden huoneissa olevat juomamukit vaihdetaan päivittäin.  

  

6.3  Hygieniakäytännöt   
  

Palvelutalo Keinustoolissa työskennellään aseptista työtapaa noudattaen. Keski-Satakunnan 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hygieniahoitajan hygieniaohjeistusta 

noudatetaan esimerkiksi eristys- ja epidemiatilanteissa. Henkilökunnalle järjestetään 

lisäkoulutusta erityistilanteissa.   
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Yhteistyötä tehdään Nakkilan kunnan 
tilapalveluyksikön kanssa, mikä huolehtii 
yksikön siivouksesta. Covid- ja 
influenssarokotteeseen on mahdollisuus kaikilla 
halukkailla  (asiakkaat/henkilökunta). 
Asiakkaille on ohjattu käsidesinkäyttöä niin 
omassa huoneessa kuin yhteisissä tiloissa 
bakteerien  leviämisen  ehkäisemiseksi. 
Henkilökunnasta  kaksi  toimii  
hygieniavastaavana,  lähihoitajat Minna 
Hakanen ja Tiina Salo. 
  

Jokaisella Keinustoolin asiakkaalla on oma 

huone ja kylpyhuone. Heille on sovittu sauna/suihkupäivät. Aamu- ja iltatoimissa avustetaan 

päivittäin sekä aina tarvittaessa. Vaippatilauksen hoitavat nimetyt vastuuhenkilöt kolmen 

kuukauden välein sekä tarvittaessa he ovat Minna Hakanen, Tiina Salo ja Tiina Rajamäki. 

    

6.4  Terveyden- ja sairaanhoito   
  

Kessotella on kokonaisvastuu asiakkaiden terveydenhuollosta. Keinustoolin asiakkaat 

kuuluvat julkisen terveydenhuollon piiriin (Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymä). Hoitohenkilökunta seuraa asiakkaiden terveydentilaa päivittäin käyttämällä 

tarvittaessa myös erilaisia pikatestejä terveydentilan seurannan tukena. Lääkärinkierto on 

talossa kerran viikossa torstaisin  klo8.30-11.30.  Muuten kiireellisissä tapauksissa otetaan 

yhteys kotisairaalaan koska heillä lääkäriyhteys päivittäin tai tilataan ambulanssi tilanteesta 

riippuen. Hoitotestamenttia ja asiakkaan omaa tahtoa kunnioittaen. Ei kiireellisissä 

tapauksissa voi myös varata  ajan terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolle.  

  

Lääkäripalvelut tuottaa Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. 

Yksiköstä huolehtiva  omalääkäri tekee tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoidon piiriin. 

KSTHKY tarjoaa mm. seuraavia palveluita: geriatrin, neurologin, muisti-, haava-, diabetes- ja 

jalkahoitajan sekä fysioterapeutin palvelut.  

  Halutessaan asiakas voi mennä myös yksityislääkärin vastaanotolle omaisen/läheisen 

avustamana. Hammashoitaja käy yksikössä tarvittaessa, muuten asiakkaiden 

hammashoidosta huolehditaan tarpeen mukaan.  

  

Asiakkaan kuollessa noudatetaan sovittuja käytäntöjä. Vainaja kuljetetaan siirtokuljetuksella 

Harjavallan terveyskeskuksen kylmiöön, siellä lääkäri toteaa kuoleman ja omalääkäri kirjoittaa 

kuolintodistuksen. Asiakkaan ja omaisten toiveita kunnioitetaan ja pyritään toteuttamaan 

mahdollisuuksien mukaan. Omaiset voivat tulla hyvästelemään omaisensa vielä ennen 

kuljetusta jos niin haluavat. Kuolintodistuksen kirjoittamisen jälkeen kun omaiset hakevat 

hautaustoimiston kanssa vainajan kylmiöstä voidaan pitää pieni muistotilaisuus 

terveyskeskuksen kappelissa ennen vainajan siirtoa. 

 

https://pixabay.com/fi/jalat-i%C3%A4k%C3%A4s-nainen-vanhuus-ik%C3%A4-102454/
https://pixabay.com/fi/jalat-i%C3%A4k%C3%A4s-nainen-vanhuus-ik%C3%A4-102454/
https://pixabay.com/fi/jalat-i%C3%A4k%C3%A4s-nainen-vanhuus-ik%C3%A4-102454/
https://pixabay.com/fi/jalat-i%C3%A4k%C3%A4s-nainen-vanhuus-ik%C3%A4-102454/
https://pixabay.com/fi/jalat-i%C3%A4k%C3%A4s-nainen-vanhuus-ik%C3%A4-102454/
https://pixabay.com/fi/jalat-i%C3%A4k%C3%A4s-nainen-vanhuus-ik%C3%A4-102454/
https://pixabay.com/fi/jalat-i%C3%A4k%C3%A4s-nainen-vanhuus-ik%C3%A4-102454/
https://pixabay.com/fi/jalat-i%C3%A4k%C3%A4s-nainen-vanhuus-ik%C3%A4-102454/
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6.5  Lääkehoito   
  

Palvelutalo  Keinustoolissa  noudatetaan 
 vuosittain päivitettävää Terveyden ja Hyvinvoinnin 
laitoksen ohjeiden mukaan laadittua 
lääkehoitosuunnitelmaa.  Lääkehoitosuunnitelmassa 
linjataan eri koulutuksen omaaville  työntekijöille 
 vaadittavat  luvat vanhuspalvelujen  työtehtävissä 
 toimimiseen. Lääkehoitosuunnitelma kuuluu jokaisen 
työntekijän perehdyttämisohjelmaan ja siihen tulee 
perehtyä uudelleen mahdollisten muutosten osalta.  
  

o Lääkehoidosta vastaa:   

Hoivayksikön esimies, yksikön sairaanhoitaja sekä lääkehoitoa toteuttavat työntekijät 

lääkehoito-oikeuksiensa mukaisesti. Jokainen työntekijä vastaa antamastaan lääkkeestä.  

  

6.6  Yhteistyö eri toimijoiden kanssa   
  

Asiakkaat saattavat tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti. Jotta palvelukokonaisuudesta 

muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan 

palvelunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden 

välillä. Keinustoolissa tehdään yhteistyötä muun muassa kotisairaalan Satakunnan 

keskussairaalan, Nakkilan apteekin ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Säännöllisesti ollaan 

yhteydessä myös kiinteistöhuoltoon ja vartijapalveluihin. Lisäksi erilaiset yksityiset toimijat 

kuten seurakunta, SPR ja vapaaehtoiset ovat toiminnassa mukana. Yhteistyö asiakkaan 

palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa tapahtuu erilaisissa 

hoitoneuvotteluissa, puhelimitse, sähköpostin tai potilastietojärjestelmän kautta 

lähetettävän turvallisen postin välityksellä.   

  

7 ASIAKASTURVALLISUUS   
 

Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri 

viranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. Palo- ja pelastusviranomaiset 

asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja 

ilmoitusvelvollisuus palo- ja muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. 

Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen 

ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä 

vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen 

kykenemätön huolehtimaan itsestään.    
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Palvelutalo Keinustooli noudattaa turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa, joka tarkastetaan ja 

päivitetään kerran vuodessa. Lisäksi Keinustoolissa on aina koulutettua henkilökuntaa 

paikalla. Alkusammutukseen liittyvät koulutukset on toteutettu 2020 syksyllä. Talossa kaksi 

lähihoitajaa Sami Rosholm ja Minna Sjögren perehdyttävät uudet työntekijät turvallisuus – ja 

pelastusasioihin mahdollisimman nopeasti kun työt on aloitettu. He tekevät myös kerran 

vuodessa henkilöstön kanssa palokävelyt. 

 

7.1  Henkilöstö   
  

Palvelutalo Keinustoolissa työskentelee lähihoitajia, perushoitajia, sairaanhoitaja ja 

lähiesimiehenä hoivayksikön esimies. Keinustoolin henkilöstömäärä on määritelty Kessoten 

henkilöstösuunnitelmassa.    

  

- 1 hoivayksikön esimies (hallinto) 

- 2 sairaanhoitaja  

- 15 lähi- tai perushoitajaa  

- 2 varahenkilöä 

  

  

Mitoitus 0,7 

  

• Hoivayksikön esimies vastaa yksikön asukkaiden kokonaisvaltaisesta huolenpidosta 

yhdessä muun henkilökunnan kanssa ja luo yksikön asukkaille mahdollisimman 

turvallisen ja ihmisarvoa korostavan kodin ja hoitopaikan. Hoivayksikön esimies hoitaa 

muun muassa lähiesimiehen tehtäviä ja vastaa hoitotyön toteutuksesta sekä kehittää 

yksikön toimintaa yhdessä muun henkilöstön kanssa.  

• Sairaanhoitaja huolehtii ja vastaa asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta ja 

huolenpidosta yhdessä muun henkilökunnan kanssa ja luo yksikön asukkaille 

mahdollisimman turvallisen ja ihmisarvoa korostavan kodin ja hoitopaikan. 

Sairaanhoitaja huolehtii osaltaan muun muassa hoitotyön ja lääkehoidon 

kokonaisuuksista.  

• Lähi- ja perushoitajat toteuttavat laadukasta hoitotyötä toimien lisäksi tietyn tai 

tiettyjen asiakkaiden vastuuhoitajana. Hän toteuttaa lääkehoitoa luvanvaraisesti ja 

osallistuu yksikön kehittämiseen muun henkilöstön kanssa.  



16  

  

 

  

Sijaisten käytön periaatteet ja rekrytointi  

  

Henkilöstön sijaisuuksista vastaa pääsääntöisesti Keinustoolin hoivayksikön esimies. 

Lyhytaikaisia sijaisia etsitään tutusta esimiehen hyväksymästä sijaislistasta 

(whatsapp/puhelinsoitto) tai Kuntarekry - järjestelmän avulla. Sijaisten rekrytoinnissa 

hyödynnetään myös alan opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet työssäoppimista yksikössä. 

Vakituiset toimet täytetään julkisen hakumenettelyn kautta. Kaikilta sijaisilta ja toimeen 

valituilta hoitajilta vaaditaan todistus hoitoalan opinnoista ja/tai ammattitutkinnosta. Julki 

Terhikistä  tarkistetaan kaikkien ammattitutkinnon suorittaneiden henkilöiden tutkintotiedot. 

Henkilöstön rekrytoinnista vastaa hoivayksikön esimies yhdessä asumispalvelupäällikön  

kanssa.  

  

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta  

  

Keinustoolin henkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja 

tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Henkilöstön perehdyttämisessä 

hyödynnetään henkilöstön ja opiskelijoiden käytettävissä olevaa omavalvontasuunnitelmaa, 

lääkehoitosuunnitelmaa, turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa sekä Kessoten 

henkilöstöhallinnon käsikirjaa.  Perehdytykseen on oma perehdytyskaavake jotta kaikki asiat 

tulevat pikkuhiljaa tutuiksi työntekijälle, työntekijän kuuluu huolehtia että saa perehdytyksen 

asioihin mitä kaavakkeessa listattu. Kaikkien kanssa täytetään myös laitepassi kaavake. 
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Keinustoolissa nimetään perehdytyksestä vastaava työntekijä 

jokaiselle uudelle työntekijälle ja uusille opiskelijoille nimetään 

kaksi työntekijää ohjaajiksi, jotka huolehtivat opiskelijan 

perehdyttämisestä. Jokaisen työntekijän ja opiskelijan 

velvollisuus on lukea omavalvontasuunnitelma, 

lääkehoitosuunnitelma, turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 

sekä henkilöstöhallinnon käsikirja. Perehdytys tapahtuu 

pidempään työskennelleen työntekijän toimesta ja esimies 

seuraa perehdytyksen toteutumista. Uuden työntekijän oma 

aktiivisuus on perehdytyksessä erittäin tärkeää. 

  

Työnantaja järjestää vuosittain koulutuksia koko  henkilöstölle ja lisäksi voi osallistua erilaisiin 

omaa ammattitaitoa vahvistaviin koulutuksiin. Täydennyskoulutusta tarvitaan jatkuvasti ja 

sopivia koulutuksia voi ehdottaa työntekijä itse tai työnantajan puoli. Henkilöstöltä 

edellytetään oman osaamisensa ylläpitoa itsenäisen tiedonhankinnan ja koulutuksiin 

osallistumisen kautta.  

  

 
7.2  Toimitilat   
  

Palvelutalo Keinustoolissa asiakkailla on käytössä yhden hengen huoneet (20,5 - 23,5 m2). 

Jokaisesta huoneesta löytyy wc ja suihku. Huoneeseen kuuluu sänky mutta asiakkaalla on 

mahdollisuus tuoda huoneeseen myös omia kalusteita ja tavaroita.  
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Alakerrassa on iso päiväsali, jossa asiakkaat pääsääntöisesti ruokailevat. Siellä järjestetään 

myös erilaisia tapahtumia ja yhteistä toimintaa. Toisesta kerroksesta löytyy pieni oleskelutila. 

Asiakkailla on käytössä yhteiset saunatilat. Yleiset tilat ovat mitoitettu niin, että asiakkaat 

voivat ruokailla yhdessä, seurustella, katsella televisiota ja pelata seurapelejä, rentoutua 

yhdessä sekä osallistua tuolijumppaan ja bingoon. Ensimmäisen kerroksen yleisessä tilassa 

järjestetään hartaushetkiä ja juhlia. Nakkilan kirkon jumalanpalvelukset kuuluvat yhteisiin 

tiloihin keskusradion kautta.  

  

Siivous ja pyykkihuolto  

  

Kunnan tilapalveluyksikkö huolehtii siivouksesta. Asiakkaiden vaatteet ja osaksi 

henkilökunnan työvaatteet pestään talossa. Pyykkihuollossa on usein kuntouttavan 

työtoiminnan työntekijä, joka hoitaa pyykkihuollon. Jos kuntouttavan työtoiminnan 

työntekijää ei ole käytettävissä, hoitajat pesevät pyykin.  

Huuhteluhuoneessa säilytetään pyykkien ja roskien keräilyvaunua. Eristyspyykki kerätään 

eristyshuoneissa. Huuhteluhuoneessa on desinfiointikone, eritetahrapakki ja siellä 

säilytetään myös mm. alusastiat. Jätteet lajitellaan ja viedään ulkona erillisessä katoksessa 

sijaitsevaan keräyspisteeseen.  

  

Liinavaatteiden osalta Keinustoolilla on sopimus Puro Tekstiilihuollon eli laitospesulan kanssa. 

Liinavaatteet (lakanat, tyynyliinat, peitot, tyynyt) tilataan sähköisesti pesulasta joka sunnuntai 

ja maanantai välisenä yönä.  Myös osa henkilökunnan työvaatteista tilataan tätä kautta. 

Likaiset pyykit noudetaan kerran viikossa  torstaisin ja samalla tulevat puhtaat tilalle. 
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7.3  Teknologiset ratkaisut  
  

Talossa on sprinkleri- sekä paloilmaisinjärjestelmä, jonka säännöllisestä tarkistamisesta 

huolehtii kiinteistönhoitaja. Alkusammutusvälineistö on huollettu ohjeiden mukaisesti ja 

palotarkastaja käy tarkistuskäynneillä säännöllisin väliajoin. Käytössä on myös evakuointiin 

suunnitellut patjat, huonekutsujärjestelmä ja sähkö- ja ajastinlukolla toimivat ulko-ovet. 

Hissistä löytyy erillinen hälytyspainike, josta lähtee hälytys hissin valmistaneelle yhtiölle. 

Hälytysääni kuuluu myös henkilökunnalle, joka varmistaa avun saamisen.  

  

Asiakkailla on käytössä turvarannekkeet, joista hälytys tulee hoitohenkilökunnalla olevaan 

puhelimeen. Kutsujärjestelmä ilmoittaa huoneen, josta hälytys tulee. Hoitajan on mahdollista 

avata puheyhteys hälytyksen antajaan.   

  

7.4  Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet    
  

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi 

ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoito-tarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä 

säädetään terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). Hoitoon 

käytettäviä laitteita ovat mm. pyörätuolit, rollaattorit, sairaalasängyt, nostolaitteet, 

verensokeri-, kuume- ja verenpainemittarit, kuulolaitteet, silmälasit.  Jokaisen työntekijän 

kanssa täytetään niin sanottu laitepassi jotta varmistetaan että hän osaa käyttää kaikkia talon 

laitteita. 

  

Palvelutalo Keinustoolissa tehdään tarpeen mukaan varastotilaukset, jotka tehdään Sonetilla 

KESSOTE:n varastonhoitajalle Anitta Ojalalle. Hoivayksikön esimiehelle tehdään lista 

hoitojakelun tavaroista ja hän tekee sen tilauksen aina maanantaisin. Ohjelman 

käyttöoikeudet löytyvät Kirsi Lähteenmäeltä, Maarit Skytältä ja Tiina Rajamäeltä. 

Terveydenhuollon laitteita Keinustoolissa on muun muassa verenpainemittari, stetoskooppi, 

korvalamppu, laskimonäytteiden ja muiden näytteidenottovälineistöä, verensokerin 

pikamittareita, CRP-laite, kuumemittarit, normaalit ensiapu- ja sidostarvikkeet, 

sairaalasänkyjä, painehaavoja ehkäisevä patja, suihkutuolit, vaaka sekä lukuisia 

pienapuvälineitä.  Apuvälineiden huollosta vastaa Kessoten huolto päivystys 044-9067607. 

Henkilöstöllä täytettynä laitepassi vuoden 2021 loppuun mennessä. 

  

  

    

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY   
  

  

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä 

henkilötietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko 

käsittelyn alusta kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Asiakkaan suostumus ja tietojen 

käyttötarkoitus määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja 

asiakas- ja potilastietoja. Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista 
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muodostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite 

informoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. 

Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.  

  

Palvelutalo Keinustoolissa toimitaan 

valtakunnallisten säädösten ja lakien sekä  

jatkossa kuntayhtymän  ohjeistusten 

mukaisesti. Jokainen työntekijä on 

salassapitovelvollinen ja 

salassapitovelvollisuus säilyy myös 

ammatinharjoittamisen päättymisen 

jälkeen (Laki terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä 17§). Asiakastiedot 

kirjataan potilastietojärjestelmä 

Pegasokseen.   

  

Henkilökunnalle on annettu ohjeet tietosuojan noudattamisesta. Jokainen työntekijä sitoutuu 

noudattamaan näitä sääntöjä palvelusuhteen alkaessa ja saadessaan haltuun työssään 

tarvitsemiensa järjestelmien käyttäjätunnukset. Käyttäjätunnusten luovutuksen yhteydessä 

työntekijää pyydetään perehtymään tietosuojasta kertovaan ohjeeseen ja tekemään testi 

oppiportissa. Keinustoolin asiakkailta pyydetään lupa Kessoten henkilökunnalle 

terveydenhuollon Pegasos-ohjelman tietojen käyttöön. Hoitohenkilökunnalla on vastuu 

kirjata asiakkaan tietoihin tehdyt hoitotoimenpiteet ja asiakasta koskevat huomiot. 

Lähiesimies seuraa kirjauksia ja vastaa kirjaamiskulttuurista ja sen kehittämisestä. 

Asumispalvelupäällikkö valvoo henkilöstön asianmukaisesta asiakas- ja potilastietojen 

käsittelystää satunnaistarkastuksien avulla.  

  

Rekisteriselosteet ovat nähtävänä Keinustoolin ilmoitustaululla. Lisäksi rekisteriselosteet voi 

pyytää nähtäväksi tietosuojavastaavalta. 

 o Tietosuojavastaavan tiedot  

Soile Holmström 

soile.holmstrom@kessote.fi 

puh:044 450 3120 

 

 

  

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA  
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Palvelutalo Keinustoolin kehittämistyö tämän omavalvontasuunnitelman ajanjaksona 

painottuu Rai ohjelman käyttöönottoon ja valmistautumiseen Satasoteen siirrtymiseen.  

Tulevana vuonna merkittävä osa kehittämistyöstä ja voimavaroista liittyy uuteen 

organisaatiomalliin siirtymiseen 2023. 

 

  

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA  
  

  

Palvelutalo Keinustoolin omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan ja 
vuosittain, omavalvontasuunnitelma hyväksytetään asumispalvelupäälliköllä.  
  

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa asumispalvelupäällikkö. 

  

  

  

  

Nakkilassa x.x.20xx  

  

  

       

Allekirjoitus     Nimen selvennys  

  

  

  

  

    


