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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

 

Palveluntuottaja 

Nimi Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kessote 

Y-tunnus 0203738-4 

 

Kunta 

Kunnan nimi Nakkila 

Kuntayhtymän nimi Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

Sote-alueen nimi TYKS erva / Satakunta 

 

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus 

Nimi Palvelukeskus Hyppinki 

Katuosoite Penttiläntie 2  

Postinumero 29250 Postitoimipaikka NAKKILA 

Sijaintikunta yhteystietoineen Nakkila 

 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

- Ympärivuorokautista apua tarvitsevat ikäihmiset; 

Tehostetun palveluasumisen yksikkö Korte, 22 asiakaspaikkaa ja  

vanhainkoti Arantila, 5 asiakaspaikkaa 

lyhytaikaishoidon yksikkö Ruskila, 15 asiakaspaikkaa 

 

Esimies Katri Sederholm  

Puhelin 044-7475 865 Sähköposti katri.sederholm@kessote.fi 

 

Ostopalvelujen tuottajat Nakkilan kunta: ruoka- ja tilapalvelu 

  Puro tekstiilihuoltopalvelut Oy: pesulapalvelut  
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

 

Toiminta-ajatus 

Palvelukeskus Hyppinki on ympärivuorokautista hoitoa ikäihmisille tarjoava kolmen yksi-

kön kokonaisuus. Palvelukeskus Hyppingin yksiköt ovat Korte, Arantila ja Ruskila. 

Korten ja Arantilan ympärivuorokautinen hoito on tarkoitettu niille iäkkäille henkilöille, 

jotka eivät toimintakyvyn alenemisen vuoksi enää selviydy päivittäisistä toiminnoistaan 

omassa kodissaan. 

Arantilan yksikkö tarjoaa ikäihmisille laadukasta laitoshoitoa kodikkaassa ympäristössä 

Korte-yksikön osana. 

Korten yksikkö on jaettu kahteen tiimiin. Korte yläjuoksu, tarjoaa tehostettua palvelu-

asumista 11 ikääntyvälle asiakkaalle ja Korte alajuoksu puolestaan tehostettua palvelu-

asumista 11 ikääntyvälle muistisairaalle asiakkaalle turvallisessa ja kodinomaisessa 

asuinympäristössä.  

Ruskila tarjoaa tilapäistä ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille. Paikkoja on 

15. Lyhytaikaishoito voi olla kertaluonteista tai säännöllisesti toistuvaa hoitoa. Keski-

määräinen hoitojakson pituus on 1-2 viikkoa, tarpeen vaatiessa myös pidempi. Lyhytai-

kaishoitoon voi tulla kotoa toimintakykyä vahvistamaan tai arvioitavaksi, jatkohoitoon 

tai omaishoitajan vapaan ajaksi. Toiminta-ajatuksena on tukea omaishoitajia, ylläpitää 

ja lisätä asiakkaiden toimintakykyä sekä tukea kotona jaksamista. 

 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Palvelukeskus Hyppingillä toiminnan perustana ovat laadukkuus, arvostus, yksilöllisyys ja 

turvallisuus. Arvostus ja yksilöllisyys näkyvät asiakaslähtöisyytenä, yksilön ja hänen itse-

määräämisoikeutensa kunnioittamisena ja luottamuksellisuuden sekä vaitiolovelvollisuu-

den toteutumisena. Palveluissa noudatetaan oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

Toimintaa ohjaavat hyvän hoidon eettiset periaatteet.                                              

Asiakkaille mahdollistetaan yksilöllinen hoito ja arvokas vanhuus ammattitaitoisen henki-

lökunnan ja luotettavien yhteistyökumppaneiden avulla. Toimintaperiaatteiden ja arvo-

jen toteutumisella luodaan asiakkaille turvallinen, toimintakykyä ylläpitävä toimintaym-

päristö, jossa hän läheisineen tulee kuulluksi. 
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3 RISKIENHALLINTA 

 

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia 

epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toi-

mintaympäristöstä (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 henki-

löstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturval-

lisuuteen liittyviä epäkohtia. 

Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne 

kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutu-

minen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien 

ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtu-

mien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuot-

tajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 

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 koh-

taan. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osal-

listuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja 

turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. 

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

lökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, 

jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista 

Palvelukeskus Hyppingin yksiköissä henkilöstö käy vuosittain lähiesimiehen kanssa läpi 

sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston riskien arviointi työpaikalla – lomak-

keet. Niiden avulla tarkastellaan työn erilaisia riskejä ja käydään läpi toimintaohjeita 

muun muassa työn ergonomiaan, kemiallisiin ja biologisiin vaaratekijöihin, henkiseen 

kuormittumiseen sekä tapaturman vaaroihin liittyen. 

Palvelukeskus Hyppingillä noudatetaan laadittua turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa 

sekä KSTHKY:n työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa sekä työsuojelun toimintaohjel-

maa. 
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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 hyödyntä-

misestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon 

saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskus-

telu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, kor-

vattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan 

korvausten hakemisesta. Laatupoikkeamien, läheltä piti - tilanteiden ja haittatapahtu-

mien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen 

jatkossa. 

Haittatapahtumat, läheltä piti - tilanteet ja asiakkaan hoidossa tapahtuvat poikkeamat 

kirjataan HaiPro - järjestelmään. HaiProon kirjataan ilmoitus esimerkiksi asiakkaan kaa-

tuessa, hänen pudotessaan tai melkein pudotessa sängystä sekä puutteellisesta, asia-

kasta koskevasta kirjauksesta. Yleissääntönä ilmoituksen tekemisessä on, että jos on 

epävarma ilmoittamisesta, on varminta tehdä ilmoitus. Nimettömänä ilmoittaminen on 

yksi HaiPro - järjestelmän perusperiaatteista. Ilmoituksen tekijän tulisi muistaa myös ar-

vioida ja kirjata ilmoitukseen, mitkä asiat saattoivat olla syynä haittatapahtumaan tai 

läheltä piti – tilanteeseen. Esimies seuraa ja käsittelee HaiPro - järjestelmään tehtyjä 

ilmoituksia säännöllisesti. Ilmoitukset käsitellään yksiköissä kuukausittain. HaiPro - jär-

jestelmä on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen ja ilmoitusten perusteella mietitään 

muutostarpeita ja kehittämiskohteita. 

Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta tehdään välittömästi ilmoitus esimiehelle ja 

asiasta ollaan yhteydessä työterveyshuoltoon. Työntekijä täyttää vakuutusta varten yh-

dessä esimiehensä kanssa työtapaturmailmoitus - lomakkeen, joka löytyy KSTHKY:n in-

trasta.  

Mahdollisista muutoksista Hyppingin yksiköiden toimintatavoissa ja hoitokäytänteissä, 

jotka perustuvat Haipro -ilmoituksiin tai uhka- ja väkivaltatilanteisiin, tiedotetaan yksi-

köiden palavereissa ja sähköpostin avulla. 
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaavat henkilöt 

Palvelukeskus Hyppingin omavalvonnan suunnitteluun osallistuvat asumispalvelupääl-

likkö, hoivayksikön esimies ja työntekijät. 

 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaa: 

Asumispalvelupäällikkö Jaana Tuokkola 

                  jaana.tuokkola@kessote.fi          

                  puh. 044 312 4327 

   

Omavalvonnan seurannasta ja päivittämisestä vastaa: 

Hoivayksikön esimies  Katri Sederholm 

                      katri.sederholm@kessote.fi               

                                 puh. 044 747 5865 

               

Omavalvontasuunnitelman seuranta 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja aina, kun toiminnassa tapahtuu palve-

lunlaatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Suunnitelma toimitetaan hyväk-

syttäväksi ja vahvistettavaksi asumispalvelupäällikölle. Yksikön omavalvonnan toteu-

mista seurataan päivittäin arkityössä ja poikkeamista keskustellaan yksiköiden palave-

reissa. 

 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Omavalvontasuunnitelma on julkinen ja se on nähtävissä Hyppingin yksiköiden aulati-

loissa. 

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

 

Palvelutarpeen arviointi 

Asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa, läheisensä 

tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voi-

mavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toiminta 
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kyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimin-

takyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat, 

eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitse-

mustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. 

Asiakas voi tulla palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointijaksolle Hyppingin lyhytaikais-

hoidon yksikköön. Lyhytaikaishoidon paikkaa voi tiedustella yksityinen henkilö tai sosi-

aali- ja terveydenhuollon ammattilainen. 

Ympärivuorokautinen asuminen ja siellä saatu hoito ovat hoidon jatkumo, kun kotona 

asuminen kotiin annettavien palveluiden turvin ei enää ole mahdollista. Perusedellytys 

ympärivuorokautiseen asumiseen siirtymiselle on, että kotiin annettavat palvelut ja tuki-

toimet ovat olleet käytössä yksilökohtaisesti arvioituna maksimissaan eikä asiakas sel-

viydy kotona enää niiden turvin. Ympärivuorokautisen asumisen yksiköihin haetaan Hake-

mus ympärivuorokautiseen hoitoon -lomakkeella. Ennen päätöstä asumispalvelupaikan 

myöntämisestä arvioidaan asiakkaan palvelutarve. Arvioinnin tukena keskusteluista saa-

dun tiedon lisäksi käytetään Rava-mittaristoa ja tarvittaessa myös muita mittareita. 

Rava-mittari tullaan korvaamaan vuoteen 2023 mennessä RAI-mittarilla. 

Asiakkaan tarpeen asumispalveluun arvioi yksilöllisesti kiireellisyysjärjestyksessä SAS-

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

teisestä päätöksestä, tulee hänen toimittaa pyydetyt tiedot (mm. tulotiedot). Uuden asi-

akkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa sovitaan asiakkaan muuttamisesta Hyppingille. 

Hyppingin yksiköihin on mahdollista tulla etukäteen tutustumaan ottamalla yhteyttä yk-

sikön henkilökuntaan ja sopimalla tutustumisaika. 

 

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, pal-

velua ja toimintakyvyn ylläpitoa koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on 

auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja toimintakyvylleen asetetut tavoit-

teet. 

Uuden asiakkaan muuttaessa Palvelukeskus Hyppingille tehostetun palveluasumisen yk-

sikköön tai laitoshoidon paikalle, järjestetään muutaman viikon kuluttua hänen ja hänen 

omaisensa tai laillisen edustajansa kanssa hoitoneuvottelu. Hoitoneuvotteluun osallistuu 

asiakas ja hänen omaisensa sekä asiakkaalle nimetty vastuuhoitaja ja tarvittaessa muita. 

Tapaamisessa käydään läpi palvelun sisältö ja toimintakäytänteet sekä allekirjoitetaan 

tarvittavat sopimukset. Hoitoneuvottelun ja aikaisempien tietojen pohjalta kirjataan asi-

akkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelma.  
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Yksiköiden raporteilla käydään läpi uuden asiakkaan asioita ja varmistetaan, että koko 

henkilökunta saa tiedon asiakkaan hoitoon liittyvistä asioista. Lisäksi tiedot kirjataan Pe-

gasos – potilastietojärjestelmään palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelma päi-

vitetään puolen vuoden välein ja aina, kun asukkaan vointi tai tilanne sitä vaatii. Päivi-

tyksestä 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 kirjaami-

nen sekä hyvä tiedonkulku työyhteisössä turvaavat laadukkaan ja turvallisen hoidon. 

 

Asiakkaan kohtelu 

 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja sen rajoittaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta hen-

kilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät lähei-

sesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa 

henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoi-

keuttaan. Henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemäärää-

misoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttami-

seen.  

Palvelukeskus Hyppingin yksiköissä asiakas osallistuu oman palvelu- ja hoitosuunnitel-

mansa laadintaan. Hoitohenkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja asukkaaseen liittyviä 

tietoja ei anneta ulkopuolisten tietoon. Asiakkaalta pyydetään lupa tietojen käsittelyyn 

ja kirjaamiseen Pegasos -potilastietojärjestelmään. 

Asiakas saa osallistua niihin toimintoihin, joihin hän pystyy terveydentila huomioiden. 

Hän saa esittää hoitoonsa liittyen toiveita, jotka pyritään täyttämään mahdollisuuksien 

mukaan. Jos asiakas ei itse ole kykenevä päätöksentekoon tai kertomaan toiveistaan, yh-

teistyötä tehdään omaisten kanssa asiakkaan tahdon ja toiveiden kuulemiseksi. 

Asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja to-

teutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoi-

menpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja itsemääräämisoikeutta voidaan ra-

joittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus 

uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmu-

kaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittami-

sen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen. 
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Palvelukeskus Hyppingin yksiköissä pyritään pitämään yllä rauhallinen ilmapiiri ja rajoit-

teiden käyttöä vältetään niin pitkään kuin mahdollista. Asiakkaan turvallisuuden ollessa 

uhattuna asiakasta ja hänen edustajaansa sekä lääkäriä informoidaan tilanteesta ja kes-

kustellen pyritään löytämään keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.  

 

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

tietojärjestelmään. Liikkumista sisällä ei rajoiteta, jos siitä ei ole vaaraa asiakkaalle 

eikä muille asiakkaille. Liikkumisvapauden rajoittamisen lisäksi välillä joudutaan tilan-

teisiin, joissa asiakkaan itsemääräämisoikeuksia rajoitetaan muutoin. Näitä rajoittavia 

toimenpiteitä ovat esimerkiksi hygieniahaalarit, sängyn laitojen käyttö ja huoneen lukit-

seminen. Periaatepäätökseen asiakasta koskevista, edellä mainituista rajoittavista toi-

menpiteistä, pitää saada asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa tai lähiomaisensa 

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 keskus-

telua rajoittamista vaatineesta tilanteesta. Tarvittaessa asiasta otetaan yhteyttä sosiaa-

liasiamieheen. 

 
Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohte-

luun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yk-

sityisyyttään 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 huomaamas-

taan epäkohdasta tai ilmeisestä epäkohdan uhasta. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi 

asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoinkohtelua ja toimintakult-

tuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia. Laissa säädetään myös vastuussa olevan 

esimiehen velvollisuudesta ryhtyä viivytyksettä toimenpiteisiin epäkohdan tai sen uhan 

poistamiseksi. Esimiehen johdolla asiaa käsitellään tarvittaessa henkilöstön kanssa ja 

päätetään tarvittavista muutoksista. 

Asiakasturvallisuutta vaarantavat haittatapahtumat ja läheltä piti - tilanteet työntekijä 

raportoi HaiPro- järjestelmän kautta. Tarvittaessa epäasiallisen kohtelun ja haittatapah-

tumien tai läheltä piti – tilanteiden kohdalla keskustellaan yksittäisen työntekijän, asiak-

kaan ja omaisten kanssa, jolloin esimies on mukana keskustelussa. Tilanteen vaatiessa 

ollaan yhteydessä sosiaaliasiamieheen. 
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Asiakkaan osallisuus 

 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämi-

seen 

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 syste-

maattisesti kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 

 

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä 

Palvelukeskus Hyppingillä järjestetään asiakaskyselyt joka vuosi. Kysely toteutetaan 

asiakaskyselylomakkeella. Edellinen kysely asiakkaiden omaisille toteutettiin syksyllä 

2021. 

Asiakkaat ja heidän omaisensa voivat antaa palautetta myös puhelimitse, sähköpostitse 

sekä sanallisesti. Palautteen vastaanottaja kirjaa palautteen. Palautteet käsitellään yk-

silöllisesti ja niihin vastataan toivomuksen mukaan. Asiakaspalautteet käsitellään yksi-

köiden palavereissa ja ne huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. 

 

Asiakkaan oikeusturva 

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle vi-

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

muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaa-

vaan käytökseen asiakasta kohtaan. 

Palvelukeskus Hyppingin yksiköitä koskevat muistutukset osoitetaan hoivayksikön esimie-

helle tai asumispalvelupäällikölle. Asiakasta koskevissa palvelu- /maksupäätöksissä on 

aina mukana oikaisuvaatimusosoite.  

 

Muistutuksen vastaanottajat: 

Asumispalvelupäällikkö    Hoivayksikön esimies 

Jaana Tuokkola    Katri Sederholm 

jaana.tuokkola@kessote.fi   katri.sederholm@kessote.fi 

puh. 044 312 4327   Puh. 044 747 5865 

 

mailto:jaana.tuokkola@kessote.fi
mailto:katri.sederholm@kessote.fi
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Toimintaa koskevat muistutukset käsitellään yksikön omassa palaverissa ja lisäksi tarvit-

taessa myös asumispalvelupäällikön tai yksittäisen työntekijän kanssa. Muistutukseen 

reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla. Kaikki muistutukset ja niihin annetut vastaukset 

toimitetaan asumispalvelupäällikölle ja tiedoksi sosiaaliasiamiehelle. 

Sosiaaliasiamies neuvoo sosiaalihuollon asiakaslaista ja auttaa asiakasta, jos tämä haluaa 

tehdä muistutuksen. Muistutuksen voi tehdä, jos kokee saaneensa huonoa kohtelua sosi-

aalipalvelun yhteydessä.   

 

Sosiaaliasiamies 

Jari Mäkinen 

Ravanintie 359 

28450 Vanha-Ulvila 

puh. 044 707 9132 tai 02 630 1423 

jari.makinen@satasairaala.fi  

 

Asiakas voi tehdä kantelun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira), 

Lounais-Suomen aluehallintovirastolle (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeus-

kanslerille. 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

 

Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta 

Asiakkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattu asiakkaiden toiveet ja tarpeet 

sekä tavoitteet, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja 

toimintakyvyn ylläpitoon. Tarpeiden ja toiveiden sekä tavoitteiden toteutumista seura-

taan kirjaamalla tietoja Pegasos – potilastietojärjestelmään päivittäin ja keskustelemalla 

asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Asiakaskohtaisia tavoitteita päivitetään hoito-

neuvotteluissa. Esimies seuraa toimintaa lukemalla potilastietojärjestelmän kirjauksia. 

Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoin-

nin edistäminen otetaan huomioon Palvelukeskus Hyppingillä jokapäiväisessä toimin-

nassa. Hoitotyössä toteutetaan toimintakykyä tukevaa ja ylläpitävää työotetta. Asiak-

kaat osallistuvat omien voimavarojensa mukaan päivittäisiin toimintoihin pukeutumi-

sessa, ruokailussa ja peseytymisissä. 
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Palvelukeskus Hyppingin yksiköissä on tarjolla monenlaista mielekästä tekemistä esimer-

kiksi ohjattuja laulu-, leivonta- ja muisteluhetkiä, pelejä sekä ulkoilua. Yksiköiden päi-

väsaleissa on mahdollisuus lukea, katsella televisiota ja seurustella. Sunnuntaisin voi 

keskusradion välityksellä kuunnella jumalanpalvelusta Nakkilan kirkosta. Seurakunnan 

hartaus on noin kerran kuukaudessa Hyppingin ruokasalissa. Lisäksi on erilaisia tapahtu-

mia vuoden aikojen mukaan, esimerkiksi kesäisin grillaushetkiä ja ruokailuja ulkona. Toi-

mintaan mukaan avustetaan kaikki halukkaat asiakkaat. 

Asiakkaalle hankitaan tarvittavat apuvälineet tukemaan jokapäiväistä selviytymistä. Asi-

akkaille tehdään vuosittain seuranta Rava-mittarilla ja Korte alajuoksulla säännöllisesti 

myös MMSE-mittarilla hoitoisuuden muutosten havaitsemiseksi. Yksiköissä käytetään tar-

peen mukaan yksilökohtaisesti myös muita mittareita (Cerad, GDS-15, MNA, MMSE, Bart-

hel-testi). RAI-mittaristo on tulossa korvaamaan nykyistä Rava-mittaria vuodesta 2023 

alkaen.  

Palvelukeskus Hyppingillä työskentelee fysioterapeutti, jonka työpanos jakautuu puoliksi 

lyhytaikaishoidon ja kotihoidon kesken. Mikäli asiakkaan toimitakyky heikkenee, voidaan 

fysioterapeutilta pyytää toimintaohjeita, joiden avulla toimintakykyä on mahdollista yl-

läpitää. Asiakkaille hankitaan myös muita palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta, ku-

ten jalkojenhoitoa ja parturipalveluita. 

 

Ravitsemus 

Palvelukeskus Hyppingin asiakkaiden ruuista vastaa Nakkilan kunnan ruokapalveluyk-

sikkö. 

Palvelukeskus Hyppingillä on oma keittiö ja sen läheisyydessä ruokasali ”Loviisa”, jossa 

asiakkaiden päivittäiset ruokailut järjestetään. Ruokahuollosta vastaa ruokapalveluyksi-

kön esimies Kirsi Sulin puh. 044 747 5846. Ruokahuolto huolehtii, että ravinto täyttää 

ikääntyneiden asukkaiden erityistarpeet sekä heidän omavalvontasuunnitelmassa määrit-

telemänsä kriteerit. 

Palvelukeskus Hyppingin jokaisessa yksikössä tarjotaan aamiainen, lounas, iltapäivä-

kahvi, päivällinen ja iltapala. Lisäksi on aina tarjolla yö-/välipalaa sekä mehua/vettä. 

Asiakkaiden ravitsemustilaa seurataan säännöllisillä painonseurannoilla, aliravitsemusris-

kiryhmässä olevilla asiakkailla on tehostettu painonseuranta (MNA-testi). 

Asiakkailla on mahdollisuus säilyttää omia eväitä jääkaapissa, josta hoitajat ne heille 

tarjoilevat. Erityisruokavalioihin on mahdollisuus lääkärintodistuksella ja vakaumuksen 

mukaiset ruokatottumukset huomioidaan. 
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Hygieniakäytännöt 

Palvelukeskus Hyppingin yksiköissä noudatetaan Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveyden-

huollonkuntayhtymän hygieniahoitajan hygieniaohjeistusta. Henkilökunnalle järjestetään 

lisäkoulutusta erityistilanteissa. Epidemiatilanteessa yksiköt on mahdollista eristää. 

Yksiköiden hoitajat kuljettavat pyykit alakerran pesulaan, josta liinavaatepyykki lähtee 

Puro Oy:n pesulaan. Yksiköissä on omat pyykkien ja roskien keräilyvaunut. Eristyspyykki 

kerätään eristyshuoneissa omiin astioihinsa. Jätteet käsitellään asianmukaisesti. Yksi-

köissä on pesu- ja desinfiointikoneet hoitotarvikkeille, tiskialtaat ja desinfektiopakit eri-

tetahroja varten. 

Varastoissa on aina tavallisimpia henkilökohtaisia suojavarusteita. Työjärjestyksessä 

noudatetaan aseptisia työkäytäntöjä ja sekä tartuntatautilain määräyksiä (Tartuntatauti-

laki 48 § 1.3.2018). 

Jokaisessa Hyppingin yksikössä on nimetty hygieniavastaava, joka seuraa toiminnan asi-

anmukaisuutta ja on yhteydessä hygieniahoitajaan. Tilojen puhtaushuollosta vastaa Nak-

kilan kunnan tilapalveluyksikkö. 

 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Palvelukeskus Hyppingin asiakkaiden lääkäripalvelut tuottaa Keski-Satakunnan sosiaali- 

ja terveydenhuollon kuntayhtymä, KESSOTE. Yksiköiden työntekijät tilaavat asiakkaille 

tarvittaessa lääkäriajan. Aika varataan kiireettömissä tapauksissa Nakkilan terveyskes-

kuksesta tai Harjavallan terveyskeskuksesta. Asiakas voi myös valita lääkäripalvelunsa 

yksityiseltä sektorilta. 

KESSOTESTA hankitaan myös erityispalvelut esimerkiksi geriatrin, muistihoitajan, jalka-

hoitajan, fysioterapeutin ja terveydenhoitajan palvelut. Lääkärin lähetteellä erikoissai-

raanhoidon palvelut saa myös Satasairaalasta. Suuhygienisti kutsutaan Hyppingille vuo-

sittain ja asiakkaita kannustetaan osallistumaan tarkastukseen. 

Lääkäri käy yksiköissä viikoittain. KESSOTEn ohjeistuksen mukaan muuna aikana ollaan 

yhteydessä Trinitas Lääkäritaloon tai kotisairaalaan. Lääkäri linjaa asiakkaan hoidon ja 

hoitohenkilökunta toteuttaa saamiaan ohjeita. 

Kotisairaala on hyvänä tukena ja sieltä saa nopeasti avun, mikäli lääkäriä ei saada muuta 

kautta kiinni. Vastuuhoitaja huolehtii, että asiakkaalta otetaan perusverikokeet vähin-

tään vuosittain ja noudatetaan hänelle laadittua hoitosuunnitelmaa sekä lääkeohjeita. 

Yksiköissä on käytössä terveydentilan seurantaan pikatestejä. Vastuuhoitajien työn tu-

kena toimivat yksiköiden sairaanhoitajat. 
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Akuuttitilanteessa henkilökunta hälyttää paikalle ambulanssin hätäkeskuksesta arvioi-

maan asiakkaan hoidontarpeen ja noudattaa ensihoitohenkilökunnan ohjeistusta. Henki-

lökunta ottaa yhteyttä päivystävään lääkäriin, jos asiakkaan tila ja elintoiminnot ovat 

vakaat mutta tämä tarvitsee lääkäripalvelua nopeasti. Mahdollisuus kotisairaalan palve-

luihin on näissäkin tilanteissa olemassa. Hoitotestamenttia ja asiakkaan omaa tahtoa 

kunnioitetaan.  

Asiakkaan kuollessa noudatetaan saattohoitosuunnitelman liitteenä olevaa toimintaoh-

jetta koskien palvelukotien ja vanhainkotien kuolemantapauksia. Saattohoitosuunni-

telma löytyy Kessoten intrasta ja ohjeistus sivulta 24. Esimies seuraa ohjeistuksen toteu-

tumista. Asiakkaan ja omaisten toiveita kunnioitetaan ja pyritään toteuttamaan mahdol-

lisuuksien mukaan. 

Palvelukeskus Hyppingin lyhytaikaishoidon yksikössä asiakkaat hoitavat itse asioinnin liit-

tyen hammashoitoon ja ei-kiireelliseen lääkehoitoon sekä lääkäripalveluihin. Yksikössä 

tapahtuvat äkilliset sairauteen liittyvät tilanteet ja kuolemantapaukset hoidetaan mui-

den yksiköiden tavoin. 

 

Lääkehoito 

Palvelukeskus Hyppingin yksiköissä 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. Työpaikalla on käytössä LOVe-

lääkehoidon koulutusjärjestelmä. 

Lääkehoidosta vastaavat yksiköiden sairaanhoitajat sekä lääkehoitoa toteuttava työnte-

kijä lääkehoito-oikeuksiensa mukaisesti. Jokainen työntekijä vastaa antamastaan lääk-

keestä. 

 

Monialainen yhteistyö 

Asiakkaat saattavat tarvita useita palveluja yhtäaikaisesti. Jotta palvelukokonaisuudesta 

muodostuisi asiakkaan kannalta toimiva ja hänen tarpeitaan vastaava, vaaditaan palve-

lunantajien välistä yhteistyötä, jossa erityisen tärkeää on tiedonkulku eri toimijoiden 

kesken. Palvelukeskus Hyppingin yksiköissä tehdään yhteistyötä toisten yksiköiden lisäksi 

muun muassa Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä KESSOTEn, 

Satasairaalan, apteekin ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Säännöllisesti ollaan yhteydessä  
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myös kiinteistöhuoltoon ja vartijapalveluihin. Lisäksi erilaiset kolmannen sektorin toimi-

jat kuten seurakunta, SPR ja vapaaehtoiset huomioidaan. Yhteistyö asiakkaan palveluko-

konaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa tapahtuu erilaisissa hoitoneuvotteluissa, pu-

helimitse, sähköpostin tai Pegasos-postin välityksellä. 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri vi-

ranomaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. Palo- ja pelastusviranomaiset 

asettavat omat velvoitteensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelmaa ja 

ilmoitusvelvollisuutta palo- ja muista onnettomuusriskeistä. Asiakasturvallisuutta varmis-

taa omalta osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus digi- ja väestö-

tietovirastolle edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mu-

kainen velvollisuus ilmoittaa iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huoleh-

timaan itsestään. 

Palvelukeskus Hyppingillä noudatetaan taloon laadittua turvallisuus- ja pelastussuunni-

telmaa, joka tarkastetaan ja päivitetään säännöllisin väliajoin. Turvallisuuskävelyt teh-

dään henkilökunnan kanssa vuosittain. Alkusammutuskoulutus järjestettiin syksyllä 2020. 

 

Henkilöstö 

Palvelukeskus Hyppingillä työskentelee hoivayksikön esimies, sairaanhoitajia, lähi- ja pe-

rushoitajia ja laitosapulaisia. 

 

Arantila ja Korte     Ruskila 

(kahden yksikön tiimi: ylä- ja alajuoksu)   

0,5 hoivayksikön esimies   0,5 hoivayksikön esimies 

2 sairaanhoitajaa    2 sairaanhoitajaa 

1 perushoitaja    8 lähihoitajan toimea 

15 lähihoitajaa    Mitoitus 0,67 

1 lähihuoltajaa 

Mitoitus 0,7 
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• Hoivayksikön esimies vastaa yksikön asukkaiden kokonaisvaltaisesta huolenpidosta yh-

dessä muun henkilökunnan kanssa ja luo yksikön asukkaille mahdollisimman turvallisen 

ja ihmisarvoa kunnioittavan kodin ja hoitopaikan. Hoivayksikön esimies kehittää yksikön 

toimintaa yhdessä muun henkilöstön kanssa esimiestyön tekemisen lisäksi.  

 

• Sairaanhoitaja huolehtii ja vastaa asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta ja huolen-

pidosta yhdessä muun henkilökunnan kanssa ja luo yksikön asukkaille mahdollisimman 

turvallisen ja ihmisarvoa kunnioittavan kodin ja hoitopaikan. Sairaanhoitaja huolehtii 

osaltaan muun muassa hoitotyön ja lääkehoidon kokonaisuuksista.  

 

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

tyjen asiakkaiden vastuuhoitajana. He toteuttavat lääkehoitoa luvanvaraisesti ja osallis-

tuvat yksikön kehittämiseen muun henkilöstön kanssa.  

 

• Lähihuoltajat toteuttavat perushoitoa ja asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitoa suunni-

telmien mukaisesti. He osallistuvat kodinhoidollisiin tehtäviin ja lääkehoitoon luvanva-

raisesti sekä ovat yhdessä muun henkilöstön kanssa mukana kehittämässä yksikön toimin-

taa. 

 

Sijaisten käytön periaatteet ja rekrytointi  

Henkilöstön sijaisuuksista vastaa pääsääntöisesti hoivayksikön esimies. Lyhytaikaisia si-

jaisia etsitään esimiehen hyväksymältä sijaislistalta (tekstiviesti/puhelinsoitto) tai Kun-

tarekry - järjestelmän avulla. Sijaisten rekrytoinnissa hyödynnetään myös alan opiskeli-

joita, jotka ovat suorittaneet työssäoppimista yksikössä. Vakituiset toimet täytetään jul-

kisen sekä sisäisen hakumenettelyn kautta. Kaikilta sijaisilta ja toimeen valituilta hoita-

jilta vaaditaan todistus hoitoalan opinnoista ja/tai ammattitutkinnosta. JulkiTerhikistä 

ja/tai JulkiSuosikista tarkistetaan kaikkien ammattitutkinnon suorittaneiden henkilöiden 

tutkintotiedot. Henkilöstön rekrytoinnista vastaa hoivayksikön esimies yhdessä asumis-

palvelupäällikön kanssa. 

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Hyppingin henkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tieto-

suojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Henkilöstön perehdyttämisessä hyödynne-

tään henkilöstön ja opiskelijoiden käytettävissä olevaa perehdytysmateriaalia, joka löy-

tyy KSTHKY:n intrasta. Lisäksi osastoilta löytyy materiaalia omasta yksiköstä ja toiminta-

tavoista. Omavalvontasuunnitelma on olennainen osa perehdytystä. 
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Jokaisen työntekijän ja opiskelijan velvollisuus on lukea omavalvontasuunnitelma, lääke-

hoitosuunnitelma sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Tukena toimii aina nimetty 

perehdyttäjä ja perehdytyslomake. Perehdytys tapahtuu pidempään työskennelleen 

työntekijän toimesta. Uuden työntekijän oma aktiivisuus on perehdytyksessä tärkeää, 

kysymällä ja töitä tekemällä oppii. 

Työnantaja järjestää henkilöstölle koulutuksia vuosittain. Tämän lisäksi voi osallistua 

erilaisiin omaa ammattitaitoa vahvistaviin koulutuksiin. Täydennyskoulutusta tarvitaan 

jatkuvasti ja sopivia koulutuksia voi ehdottaa työntekijä itse tai työnantajan puoli. Hen-

kilöstöltä edellytetään oman osaamisensa ylläpitoa itsenäisen tiedonhankinnan ja koulu-

tuksiin osallistumisen kautta.  

 

Toimitilat 

 

KORTE yläjuoksu 

Asiakkaat asuvat yhden tai kahden hengen huoneissa, joissa on wc ja hoitovuode. Asiakas 

maksaa vuokraa puolikkaasta huoneesta, jos asuu kahden hengen huoneessa. Huonekoko 

on seitsemässä huoneessa 19,66 m2 ja kahdessa huoneessa 25,87 m2. 

Asiakkaalla on mahdollisuus tuoda huoneeseen oma yöpöytä, tauluja, valokuvia, päivä-

peite yms. Pakottavin hoidollisin perustein voidaan tehdä erityisjärjestelyitä. Hoitopala-

verit järjestetään niin, että mahdollinen toinen huoneen asukas ei ole keskustelua kuu-

lemassa. 

Määrättyjä vierailuaikoja talossa ei ole.  

Yksiköllä on käytössä sauna- ja suihkutila, joissa on mahdollista käyttää apuvälineitä. 

Kodinomaisessa päiväsalissa on mahdollisuus lukea paikallislehtiä, katsella televisiota tai 

elokuvia, pelata pelejä ja osallistua yhteisiin toimintahetkiin. Ruokasaliin kokoonnutaan 

päivittäin talon keittiössä valmistetuille aterioille. Katetulla ulkoterassilla vietetään ai-

kaa kesäisin musiikkia kuunnellen, keskustellen ja toisinaan grillaillen. Talon alakerran 

kautta on mahdollista käydä ulkoilemassa aidatussa puutarhassa. 

 

KORTE alajuoksu 

Asiakkaat asuvat yhden tai kahden hengen huoneissa, joissa on wc ja hoitovuode. Asiakas 

maksaa vuokraa puolikkaasta huoneesta, jos asuu kahden hengen huoneessa. Huonekoko 

on seitsemässä huoneessa 19,66 m2 ja kahdessa huoneessa 25,87 m2. 

Yksikössä on käytössä kodinomainen päiväsali, jossa voi viettää aikaa yhdessä, osallistua 

yhteisiin toimintahetkiin tai katsella televisiota. Ruokasalissa tarjoillaan päivittäin aa-

mupala, lounas ja päivällinen. Yksikössä on käytössä oma suihku- ja saunatila, jotka on  
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suunniteltu esteettömiksi. Yksiköstä on käynti omaan aidattuun puutarhaan, jossa on 

mahdollista viettää aikaa ja tehdä puutarhatöitä. 

 

ARANTILA 

Yksikössä on yhden hengen huoneet. Huoneissa on asiakasta varten sänky, yöpöytä, 

tuoli, vaatekaappi ja lavuaari. Huoneisiin mahtuu myös omia tavaroita.  Kaikissa huo-

neissa on televisio. 

Yksikön päiväsalissa on talon toinen kuntosali, joka on koko talon asiakkaiden yhteiskäy-

tössä. Toinen pienempi kuntosali ”Leijona-Sali” sijaitsee ruokasalin läheisyydessä ole-

vassa syvennyksessä.  

Yksikön päivä-/kuntosalin läheisyydessä sijaitsee myös talon yhteiskäytössä olevat apu-

välineet. 

Ulkoilu ja talon terasseilla olo on mahdollista niin yhteisellä etupihalla Ruskilan osaston 

kanssa kuin myös etuoven läheisyydessä olevalla terassilla.  

Yksikössä on sauna/suihkutila ja kolme wc:tä yhteiskäytössä. Määrättyjä vierailuaikoja 

talossa ei ole. 

 

RUSKILA 

Yksikön huoneet ovat tarpeen vaatiessa joko yhden tai kahden hengen käytössä. Yksi-

kössä on neljä yhteiskäytössä olevaa wc:tä sekä suihkutilat.  Päiväsalissa on mahdollisuus 

lukea paikallislehtiä, pelata pelejä ja osallistua yhteisiin toimintahetkiin. Ruokasaliin ko-

koonnutaan päivittäin talon keittiössä valmistetuille aterioille. Terassille on pääsy päi-

väsalin kohdalta. Pihassa on erilaisia puutarhan hyötykasveja: omenapuita, marjapen-

saita ja mansikoita.  

 

Siivous ja pyykkihuolto 

Siivouspalvelut ostetaan Nakkilan kunnan tilapalveluyksiköstä. Palvelukeskuksessa ala-

kerrassa on pieni pesula, jossa huolehditaan vaatteiden pyykkihuollosta. Liinavaate-

pyykki lähtee talon pesulasta Puro Oy:n tekstiilihuoltoon eli pesulaan. 

Yksiköiden huuhteluhuoneissa on pyykkien ja roskien keräilyvaunu. Eristyspyykki kerä-

tään eristyshuoneissa omiin astioihinsa. Jätteet lajitellaan. Huuhteluhuoneessa on pesu- 

ja desinfiointikone hoitotarvikkeille, tiskiallas sekä desinfektiopakki eritetahroja varten. 

Yksiköiden omissa keittiöissä on tiskiallas ja astianpesukone pikkutiskiä varten. Henkilö-

kunta kuljettaa pyykit alakertaan pesulaan ja roskasäkit roskiin. 

Ruokailuastiat toimitetaan keräilylaatikoissa keittiöön. 
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Teknologiset ratkaisut 

 

KORTE yläjuoksu 

Yksikön puhelin on aina hoitajan mukana. Vuoteissa on evakuointipatjat. Ulko-ovet ovat 

sähkölukittuja ja koko palvelukeskuksessa on sprinklerijärjestelmä. Yksikössä on hoitajan 

kutsujärjestelmä ja paloilmaisinjärjestelmä, joka testataan kuukausittain. Parvekkeet 

ovat poissa käytöstä putoamisriskin takia. Alkusammutusvälineistö on esillä ja huollettu. 

Sähkölaitteet suljetaan öisin, jos mahdollista. Portaissa on turvaportit. Jos asiakkaalla on 

tulentekovälineitä, pyritään nämä säilyttämään lukitussa kaapissa, jos asiakas siihen suos-

tuu. Turvakaiteita on käytävällä sekä wc-tiloissa. Asukashuoneiden ovet ovat lukittavissa 

niin, että ulospääsy onnistuu aina, mutta sisään ei pääse. Turvajärjestelmä on toiminnassa 

ympäri vuorokauden. Ovilukitukset tarkastetaan palohälytinkokeilun yhteydessä kuukau-

sittain. Iltaisin tarkistetaan ovien lukitukset. Merkkivalo huoneen ovenpäällä kertoo kut-

susta, valo sammutetaan, kun kutsuun vastataan. Hoitajakansliassa merkkivalo syttyy, kun 

asiakas hälyttää. Soittokellon toimivuutta epäiltäessä hoitaja soittaa kelloa. Jos kello ei 

toimi, otetaan yhteyttä talonmieheen. Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa esimiehelle ja 

talonmiehelle havaitsemistaan puutteista hälytinjärjestelmän toiminnassa. 

 

KORTE alajuoksu 

Ovet ovat turvalukitut eikä ulos pääse ilman hoitajan apua. Laitteet on huollettu ja vioista 

ilmoitetaan välittömästi esimiehelle tai talonmiehelle. Ulko-ovi on sähkölukittu ja sen 

koodi on ainoastaan henkilökunnan tiedossa. Terapiapuutarhan ympärillä on aita ja lukittu 

portti, jotta asiakkaiden on turvallista ulkoilla myös itsenäisesti. Yksikön puhelin on hoi-

tajan mukana. Vuoteissa on evakuointipatjat. Turvakaiteita on käytävällä sekä wc- ja sau-

natiloissa. Taloon on asennettu sprinkleri-, huonekutsu- ja paloilmaisinjärjestelmät. Pa-

loilmaisimien toimivuus testataan kuukausittain ja alkusammutusvälineistö on esillä ja 

henkilökunta on koulutettu sitä käyttämään. Sähkölaitteet suljetaan yöksi mahdollisuuk-

sien mukaan. Portaissa on turvaportit ja yksikössä on hissi käytössä. 

 

ARANTILA 

Yksikön ovet ovat turvalukitut eikä ulos pääse ilman hoitajan apua. Omaisille on annettu 

ovikoodeja ja ohjeistettu heitä huomioimaan ovien lukkiutuminen. Yksikön puhelin on aina 

hoitajan mukana. Taloon on asennettu sprinkleri-, huonekutsu- ja paloilmaisinjärjestel-

mät. Paloilmaisimien toimivuus testataan kuukausittain ja alkusammutusvälineistö on 

esillä ja henkilökunta on koulutettu sitä käyttämään. Sähkölaitteet suljetaan yöksi mah-

dollisuuksien mukaan. Ovilukitukset tarkastetaan palohälytinkokeilun yhteydessä kuukau-

sittain. Yöhoitaja tarkistaa vielä ennen yövuoron alkua ovien lukitukset ja sähkölaitteiden 

sammutukset. 
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RUSKILA 

Yksikössä on käytössä Stellan turvapuhelinjärjestelmä ja kaikilla asiakkailla on mahdolli-

suus käyttää halutessaan turvaranneketta, jonka avulla on helppo tehdä hälytys. Hälytys 

tulee puhelimeen, joka on yksikön hoitajalla. Yksikön ovet ovat turvalukitut eikä ulos 

pääse ilman hoitajan apua. Omaisille on annettu ovikoodeja ja ohjeistettu heitä huomioi-

maan ovien lukkiutuminen. Yksikön puhelin on aina hoitajan mukana. Taloon on asennettu 

sprinkleri-, huonekutsu- ja paloilmaisinjärjestelmät. Paloilmaisimien toimivuus testataan 

kuukausittain ja alkusammutusvälineistö on esillä ja henkilökunta on koulutettu sitä käyt-

tämään. Sähkölaitteet suljetaan yöksi mahdollisuuksien mukaan. Ovilukitukset tarkaste-

taan palohälytinkokeilun yhteydessä kuukausittain. Yöhoitaja tarkistaa vielä ennen yövuo-

ron alkua ovien lukitukset ja sähkölaitteiden sammutukset 

Hyppingin yksiköissä on aina paikalla koulutettua henkilökuntaa. Lääkkeet ja hoitotarvik-

keet säilytetään ja käsitellään ohjeiden mukaisesti (Lääkelaki 395/1987, Lääkeasetus 

693/1987). Lääkkeet säilytetään lukitussa tilassa. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on 

laadittu ja se päivitetään vuosittain tai tarvittaessa.  

 

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaava henkilö 

Talonmies Pekka Helppolainen, puh. 044 747 5869 

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon lait-

teiksi ja tarvikkeiksi luokiteltuja välineitä ja hoitotarvikkeita, joihin liittyvistä käytän-

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

Tarvikkeet ovat sijaintipaikastaan huolimatta koko talon käytössä tarpeen mukaan. 

 

KORTE alajuoksu 

Inkontinenssisuojat, geriatriset tuolit, hoivavuoteet, decubituspatjat, haavahoitoval-

mius, pikanäytteenottovälineet käytettävissä (CRP, Hb, HGT, pulssioksimetri, PEF-mit-

taus). Laskimoverinäytteenottovalmius, verenpainemittari, vaaka, henkilönostolaite, 

suihkutuolit, suihkuvuode sekä lukuisia muita pienapuvälineitä. 

 

KORTE yläjuoksu 

Geriatriset tuolit, hoivavuoteet, pikanäytteenottovälineet (CRP, Hb, Hgt, virtsanäyte, 

pulssioksimetri), verenpainemittari, haavahoitovalmius, laskimoverinäytevalmius, vaaka, 

henkilönostolaite, suihkutuolit, suihkuvuode ym. pienapuvälineitä. 
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ARANTILA 

Näytteidenotto ja haavanhoitovalmius (CRP, Hb, Hgt, RR-mittaus, pulssioksimetri, imu, 

korvalamppu, laskimoverinäytteet, vaaka). Suojavaatteet, inkontinenssisuojat, geriatri-

set tuolit, turner, taso-ford, hoivavuoteet, sängyn ruokataso, nousutuet, decubituspat-

jat, henkilönnostolaite, suihkuvuode, suihkutuolit, wc-korokkeet, alusastiat ja virtsapul-

lot. 

 

RUSKILA 

Asiakas tuo mukaan käytössä olevat apuvälineensä.  

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

 

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilö-

tietoja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsitte-

lyn 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 muo-

dostuu henkilörekisteri tai -rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), syntyy myös velvoite in-

formoida asiakkaita henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. 

Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. 

Palvelukeskus Hyppingillä toimitaan valtakunnallisten säädösten ja lakien mukaisesti. Jo-

kainen työntekijä on salassapitovelvollinen ja salassapitovelvollisuus säilyy myös amma-

tinharjoittamisen päättymisen jälkeen (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 17§). 

Asiakastiedot kirjataan potilastietojärjestelmä Pegasokseen. 

Henkilöstölle on annettu ohjeet tietosuojan noudattamisesta. Työntekijät sitoutuvat 

noudattamaan näitä sääntöjä palvelusuhteen alkaessa ja saadessaan haltuun työssään 

tarvitsemiensa järjestelmien käyttäjätunnukset. Jokainen työntekijä suorittaa Sote-kurs-

sit (tietosuoja ja -turva, Granite) ja toimittaa niistä saamansa todistukset esimiehelle 

(kirjautuminen kursseille tapahtuu KSTHKY:n intran kautta).  

Palvelukeskus Hyppingin asiakkailta pyydetään lupa henkilökunnalle terveydenhuollon 

Pegasos-ohjelman tietojen yhteiskäyttöön. Hoitohenkilökunnalla on vastuu kirjata asiak-

kaan tietoihin tehdyt hoitotoimenpiteet ja asiakasta koskevat huomiot. Lähiesimies seu-

raa kirjauksia ja vastaa kirjaamiskulttuurista ja sen kehittämisestä. Asumispalvelupääl-

likkö valvoo henkilöstön asianmukaista asiakas- ja potilastietojen käsittelyä satunnaistar-

kastuksien avulla. 
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Rekisteriselosteet ovat nähtävillä KSTHKY:n intrassa. Lisäksi ne voi pyytää nähtäväksi 

tietosuojavastaavalta.  

 

Tietosuojavastaavan tiedot: 

Johanna Hellstén, Palvelukeskus Jokisimpukka 

Tietosuojavastaava 

Osastosihteeri, koti-, sairaala- ja hoivapalvelut 

puh. 044 312 4332 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

Rantaperentie 1 

27100 Eurajoki 

johanna.hellsten@kessote.fi 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 

Palvelukeskus Hyppingin kehittämistyön painopiste asettuu asiakkaiden mielekkään elä-

män ja mielekkään tekemisen tukemiseen sekä asiakkaan voimavaroja tukevan toiminta-

mallin vahvistamiseen. 

Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin työväline on vaihtumassa ja nykyisin käytössä oleva 

Rava-mittari korvautuu RAI-järjestelmällä. RAI-arvioinnin käyttöönottoa aloitetaan Pal-

velukeskus Hyppingillä vuoden 2022 syksyn aikana. Tätä ennen henkilökuntaa koulute-

taan aktiivisesti ohjelmiston käyttöön. 

Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan liittymään Satakunnan hyvinvointialueeseen (SATA-

SOTE), joka järjestää Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 1.1.2023 alkaen. 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

 

Palvelukeskus Hyppingin omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan ja vuosit-

tain. Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa asumispalvelupäällikkö. 

 

Paikka ja päiväys   18.3.2022      

Allekirjoitus     Jaana Tuokkola                          

 Jaana Tuokkola, asumispalvelupäällikkö 

mailto:johanna.hellsten@kessote.fi

