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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 
 

Palveluntuottaja 

Uudenmaan Seniorikodit Oy   

Y-tunnus 2177631-8 

 

Toimintayksikkö 

Anttilanhovi 

Yli-Anttilantie 29 

05830 Hyvinkää 

 

Sijaintikunta ja Kuntayhtymä 

Hyvinkään kaupunki 

PL 86/ Kankurinkatu 4-6 

05801 Hyvinkää 

p. 019- 459 11, hyvinkaa@hyvinkaa.fi 

 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä 

Sandelininkatu 1, PL 46 

05800 Hyvinkää 

 

Toimintamuoto ja asiakaspaikkamäärä 

Tehostettu palveluasuminen, yhteensä 52 asukaspaikkaa, joista 40 luvanvaraista ja 12 ilmoituksenvaraista 

asukaspaikkaa. 

 

Esimies Hoivakodin johtaja 

Niina Hellsten 

Puhelin 045- 606 4934  

niina.hellsten@seniorikodit.fi  

Toimintalupatiedot  

Aluehallintoviraston/Valviran lupa: 

Tehostettu palveluasuminen – vanhukset 

Ilmoituksenvarainen toiminta 

Myönnetty 7.1.2016 

Rekisteröity 7.1.2016 
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Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

Kiinteistöhuolto: Coor 

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen palvelujen laadusta. Os-

topalveluntuottajan kanssa on laadittu kirjallinen sopimus ostopalvelun sisällöstä ja laatuvaatimuksista. So-

pimuksen toteutumista seurataan säännöllisesti ja pidetään yhteyttä ostopalvelun tuottajan kanssa.  

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 
 

Uudenmaan Seniorikodit Oy on yksityinen sosiaalipalvelualan yritys, jonka tarkoituksena on tuottaa luotet-

tavien kumppaneiden kanssa turvallista ja kodikasta ikäihmisten asumista ja hoivaa Uudenmaan alueella. 

Pääkohderyhmämme on muistisairauksia sairastavat ikäihmiset, joiden avuntarve on säännöllistä ja toistu-

vaa, ja jotka tarvitsevat ympärivuorokautista valvontaa, huolenpitoa ja hoivaa. Hoivakotimme ovat asiak-

kaidemme koteja, joissa heidät kohdataan ja heitä hoidetaan yksilöllisesti turvallisessa ympäristössä.  

Palvelujamme ohjaavat keskeiset arvot ovat koti ja lämpö, omannäköinen hyvä elämä, yhdessä tekeminen 

sekä vastuunotto. Kaikki toimintamme perustuu muistisairaiden asiakkaiden arvokkaan ja elämänmakuisen 

asumisen ja elämisen mahdollistamiseen hoivakodissamme. Toiminnassamme korostuu erityisesti kodik-

kuus, aktiivinen toiminta ja ulkoilun mahdollistaminen sekä turvallinen ja arvostava ilmapiiri. Jokainen asiakas 

on ainutkertainen ja tunteva ja pienillä arjen valinnoilla voimme luoda asiakkaidemme tunnemuistiin positii-

visia kokemuksia välittämisestä ja hyväksytyksi tulemisesta. Tavoitteemme on välttää sairaalasiirtoja erityi-

sesti elämän loppuvaiheessa ja näin mahdollistaa jokaisella asiakkaalle hyvä ja arvokas kuolema tutussa ja 

turvallisessa ympäristössä hoivakodissamme. Toimintaamme ohjaa voimassa olevalainsäädäntö ja suosituk-

set.  

Haluamme kehittää toimintaa jatkuvasti. Arvioimme toimintaperiaatteiden ja arvojen toteutumista yrityk-

sessä ja yksiköissä vuosittain useilla eri tavoilla. Henkilökuntaa kannustetaan tunnistamaan toiminnan vah-

vuuksia ja kehittämiskohteita ja näistä keskustellaan henkilökunnan kesken yhteisissä palavereissa ja työnte-

kijäkokouksissa ja työntekijäkohtaisissa kehityskeskusteluissa. Asiakkaiden kanssa asioista keskustellaan yh-

teisökokouksissa. Jatkuvalla toiminnan seuraamisella ja arvioinnilla varmistamme asiakkaiden hyvän palvelu-

kokemuksen ja pystymme tarvittaessa muuttamaan toimintaa ja käytänteitä.   

Toiminnassamme kohtaamme aidosti ja asiantuntevasti kaikki yhteistyötahot. Haluamme tuottaa laaduk-

kaita palveluja, siksi henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen sekä avoimen keskustelukulttuurin luomi-

nen ja ylläpitäminen on meille tärkeää.  

 

3 RISKIEN HALLINTA 
 

Riskien hallinnan menetelmät 

Omavalvontamme perustuu riskien hallintaan, jossa toimintaan liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtien uh-

kia arvioidaan monipuolisesti asiakkaan saaman palvelun näkökulmasta. Arvioimme toiminnan riskejä palo- 

ja pelastussuunnitelmassa, turvallisuusselvityksessä, lääkehoitosuunnitelmassa ja elintarvikelain mukaisessa 
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keittiötyön omavalvontasuunnitelmassa. Suunnitelmamme ovat valvovien viranomaisten hyväksymiä. Työn-

tekijöiden toiminnan turvallisuutta varmistamiseksi teemme säännöllisesti työsuojelulain edellyttämää ris-

kienarviointia.  

Toimintasuunnitelma laaditaan vuosittain. Turvallisuusselvitys ja palo- ja pelastussuunnitelma käydään läpi 

säännöllisesti työsuojelutoiminnan palavereissa ja vuosittaisen palotarkastuksen yhteydessä. Samoin vuosit-

tain tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään elintarvikehygienian mukainen omavalvontasuunnitelma, työ-

suojelullinen riskien arviointi, lääkehoitosuunnitelma sekä tämä sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma.  

Parannamme asiakasturvallisuutta ja toiminnan laatua tunnistamalla jo ennalta kriittiset työvaiheet, joissa 

tavoitteidenmukainen toiminta voi olla vaarassa. Toimimme suunnitelmallisesti epäkohtien ja todettujen ris-

kien poistamiseksi sekä kirjaamme, analysoimme, raportoimme ja korjaamme mahdolliset toteutuneet hait-

tatapahtumat. Varmistamme, että riskinhallintaa kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille.  

Havainnoimme ja arvioimme jatkuvasti asiakkaiden turvallisuuteen liittyviä riskejä, joita ovat esimerkiksi asi-

akkaan omaan tai toisen asiakkaan muistisairauteen liittyvät tekijät, ympäristöön liittyvät tekijät sekä hoito-

toimiin liittyvät tekijät. Tuntemalla asiakkaat ja heidän tapansa toimia ja suhtautua erilaisiin tilanteisiin pys-

tymme pitkälle ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään riskien toteutumista. Suunnittelemme ja jaamme hen-

kilökunnan työtehtäviä huomioiden asukasturvallisuuden. Pyrimme edistämään asiakasturvallisuutta monin 

käytettävissä olevin kohtaamisen ja läsnäolon keinoin sekä erilaisilla muilla hoitotyön keinoilla.  

Riskien arviointi, suunnitelmien toteutumisen seuranta ja poikkeamahavainnointi ja niistä esimiehelle tiedot-

taminen on koko henkilökunnan vastuulla. Suunnitelmien toteutumista seurataan osana päivittäistä työsken-

telyä ja toiminnan johtamista. Havaitut riskit poistetaan välittömästi, tunnistetut poikkeamat korjataan ja 

korjaustoimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan.  

Riskien tunnistaminen  

Riskien hallinta kuuluu jokaisen työntekijän työtehtäviin eli jokaisella työntekijällä on velvollisuus havain-

noida asioita sekä tuoda esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit sekä tunnistamansa eh-

käisevät toimenpiteet ja muut kehittämisehdotukset.  

Sosiaalialalla työskentelevän työntekijän on kyettävä arvioimaan kriittisesti oman työskentelynsä ohella 

myös omaa organisaatiotaan, sen tavoitteita ja perusteita (sosiaalihuoltolaki 48§). Epäkohtien ilmoitusvel-

vollisuus merkitsee sitä, että sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan on viipymättä ilmoitettava toimintayksi-

kön toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen 

epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteutumisessa. Toiminasta vastaavan on ilmoitettavat asiasta 

edelleen kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.  

Työntekijän tunnistaessa toiminnassa epäkohdan, laatupoikkeaman tai riskin hän ensimmäiseksi arvioi, mi-

ten voi välittömästi poistaa havaitun epäkohdan ja toimii tämän arvionsa mukaisesti. Työntekijä tiedottaa 

havainnoistaan ja toiminnastaan esimiehelle tai vastaavalle sairaanhoitajalle ja mikäli nämä eivät ole paikalla, 

niin vuorovastaavalle.  

Työntekijöillä on lakisääteinen velvollisuus (sosiaalihuoltolain 48§ ja 49§) tehdä ilmoitus, jos hän havaitsee 

epäasiallista häirintää tai epäasiallista kohtelua tai epäkohdan uhkaa asiakkaan sosiaalihuollon toteuttami-

sessa.  

Asiakkaita kannustetaan antamaan palautetta ja kertomaan kokemuksiaan saamansa palvelun laadusta. Yh-

teisökokouksissa kysytään asiakkaiden mielipiteitä arjesta hoivakodissa. Myös omaisilta pyydetään pa-

lautetta, heihin ollaan yhteydessä sovituilla tavoilla ja kannustetaan heitä aktiiviseen yhteydenpitoon hoiva-

kotiin. 
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Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen 

Työntekijän vastuulla on saattaa havaitsemansa epäkohta johtajan tiedoksi ja johtajan vastuulla on käsitellä 

asia ja kehittää toimintaa siten, että riski tapahtuman uusiutumiselle pienenee.  

Työntekijän tunnistaessa toiminnassa haittatapahtuman tai läheltä piti -tilanteen, hän ensimmäiseksi arvioi, 

miten voi välittömästi poistaa havaitsemansa asian ja näin ollen minimoida siitä mahdollisesti aiheutuvia 

haittoja ja toimii tämän arvionsa mukaisesti. Työntekijä tiedottaa havainnoistaan ja toiminnastaan esimie-

helle tai vastaavalle sairaanhoitajalle ja mikäli nämä eivät ole paikalla, niin vuorovastaavalle. Todettu epä-

kohta ja sen aiheuttaman toimenpiteet dokumentoidaan ja analysoidaan. Dokumentit arkistoidaan hoivako-

din johtajan toimesta.  

Epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit sekä niiden käsittely, jatkotoimenpiteet ja arviointi käsitellään säännöl-

lisesti henkilökuntakokouksissa. Mikäli tapahtuma koskettaa asiakasta, se käydään läpi asiakkaan ja tarvitta-

essa hänen omaisensa kanssa.  

Korjaavat toimenpiteet 

Korjaavat toimenpiteet suunnitellaan tunnistamalla ja arvioimalla tapahtuneeseen poikkeamaan tai läheltä 

piti -tilanteeseen johtaneet syyt. Korjaavan toimenpiteen tavoitteena on, että estetään aiemmin havaittu 

poikkeama toistumasta suunnitelmalla korvaavat toimintatavat ja ohjeistukset. Korjaaville toimenpiteille ni-

metään vastuuhenkilö, ja laaditaan aikataulu korjaavien toimenpiteiden suorittamiseksi. Vastuuhenkilö huo-

lehtii siitä, että kaikki korjaavat toimenpiteet tulevat suoritetuksi laaditussa aikataulussa ja tiedottaa asiasta 

koko henkilökuntaa.   

Jos yksikössä todetaan uusi, aiemmin tunnistamaton epäkohta, tuo yksikön johtaja asian tietoon johtoryh-

mälle, jolloin kyseiseen asiaan voidaan ennakoivasti kiinnittää huomiota myös muissa yksiköissämme. Jos 

epäkohta tai laatupoikkeama on liittynyt terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin, tehdään asiasta ilmoitus 

Valviralle.  

Akuuteista asioista ja muutoksista tiedotetaan henkilökunnalle välittömästi päivittäisten raporttien yhtey-

dessä ja raportointijärjestelmän viestiosion kautta. Lisäksi asiat käydään läpi säännöllisesti kuukausittaisissa 

henkilökuntapalavereissa, joista pidetään muistioita, jotka on jokaisen työntekijän luettava.  

Hoivakodin johtaja tiedottaa tarvittaessa muutoksista tai toiminnassa tapahtuneista riskeistä ja niiden kor-

jaamisesta omaisille ja/ tai yhteistyötahoille.  

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön/palvelusta vastaavan esimiehen ja henkilökunnan yh-

teistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt.  

Omavalvontasuunnitelman laatimisesta, seurannasta ja päivittämisestä vastaa: 

Hoivakodin johtaja Niina Hellsten 

P. 045- 606 4934, niina.hellsten@seniorikodit.fi  
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Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen 

liittyviä muutoksia. Suunnitelma päivitetään myös vähintään kerran vuodessa. 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, 

omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. Anttilan-

hovin omavalvontasuunnitelma on nähtävillä paperiversiona pääsisäänkäynnin ilmoitustaululla, sekä yrityk-

sen verkkosivuilla osoitteessa www.seniorikodit.fi.  

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 
 

Palvelutarpeen arviointi 

palvelutarpeen arvioinnin on useimmiten tehnyt asiakkaan kotikunta, joka on myös myöntänyt asiakkaalle 

päätöksen hoivakotipaikasta. Yksityisten asiakkaiden osalta palvelutarpeen arviointi on tehty yhdessä asiak-

kaan ja tämän omaisten ja hoivakodin johtajan/ henkilökunnan kanssa. Asiakasta ja tämän omaista kehote-

taan tutustumaan Anttilanhoviin jo ennen muuttoa ja jo tällöin he voivat kertoa arviotaan palveluntar-

peesta ja odotuksistaan hoivakotiasumiselle.  

Uuden asiakkaan muuttaessa Anttilanhoviin kartoitetaan hänen palveluntarpeensa huomioimalla lähettä-

vältä taholta saadut perustiedot, käyttämällä erilaisia arvioinnin mittareita, havainnoimalla asukkaan vointia 

ja toimintaa sekä haastattelemalla asukasta ja hänen suostumuksellaan omaista/ läheistä tai hänen muuta 

laillista edustajaansa. Palvelutarpeen arviointi on kokonaisvaltaista voimavarojen, terveydentilan ja toimin-

takyvyn sekä asiakkaan odotusten ja toivomusten selvittämistä ja arviointia. Asiakkaan palvelutarpeen arvi-

oimiseksi käytetään seuraavia mittareita: RAI, MMSE, MNA sekä tarpeen GDS-15 ja PAINAD sekä Braden-

asteikkoa.  

Asiakkaalla on aina mahdollisuus osallistua hoivansa suunnitteluun. Kun asiakas on muuttanut hoivakotiin, 

selvitetään asiakkaalta hänen näkemyksensä voimavaroistaan ja hoivan, huolenpidon sekä valvonnan tar-

peesta. Jos asiakas ei pysty itse näistä kertomaan, asiakkaan omaiset voivat toimia tiedon antajina. Asiakasta 

tai tämän omaisia pyydetään täyttämään esitietolomake sekä elämänkaarilomake, joista saadaan paljon tie-

toja palvelutarpeen kokonaisarvioinnin tueksi.  

Palvelutarpeen arvioinnista keskustellaan hoitoneuvottelussa, johon osallistuu asiakkaan lisäksi omahoitaja, 

tarvittaessa sairaanhoitaja ja omainen, mikäli asiakas näin haluaa. Hoitoneuvottelussa esille nostetut voima-

varat ja palvelutarve kirjataan asiakaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan.  Asiakkaan palvelutarpeen arviointi 

on jatkuvaa, omahoitaja vastaa siitä, että muuttuvat tarpeet tulee tunnistetuksi ja niihin vastataan. Hoito-

neuvottelu pidetään herkästi ja aloitteen sen pitämisestä voi tehdä asiakas, omainen, omahoitaja, sairaan-

hoitaja tai johtaja.  

Hoito- ja palvelussuunnitelma 

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan Hilkka- asiakastietojärjestelmään kuukauden kuluessa asiakkaan 

muuttamisesta Anttilanhoviin. Suunnitelman perusta tehdään hoitoneuvottelussa, jonka kutsuu koolle asi-

akkaalle nimetty omahoitaja. Hoitoneuvotteluun osallistuvat asiakas, omahoitaja, tarvittaessa sairaanhoitaja 

sekä omainen/ läheinen, mikäli asiakas näin haluaa. Mahdollisuuksien mukaan myös Keusoten edustaja osal-

listuu. Hoitoneuvottelussa käydään läpi asiakkaan toiveet ja odotukset hoidosta ja palveluista, tiedot asiak-

kaan elämästä, tavoista ja tottumuksista sekä voimavarat ja palvelujen tarve ja muut odotukset ja toiveet. 

Asiakkaalle kerrotaan, miten eri tavoin palvelua voidaan hänelle tuottaa. Hoito- ja palvelusuunnitelman 
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laatimisessa korostetaan asiakkaan omien tottumusten ja toiveiden kunnioittamista sekä ollaan aidosti kiin-

nostuneita asiakkaan toiveista ja näkemyksistä siitä, miten hän haluaa itseään hoidettavan.  

Omahoitaja kirjaa hoitoneuvottelussa todetut ja sovitut asiat (voimavarat, tarpeet, riskitekijät sekä tavoitteet 

ja keinot niiden saavuttamiseksi) hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Suunnitelman laadinnassa huomioidaan 

erityisesti asiakkaan hyvä perushoito, sairauksien hyvä hoito sekä asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn 

tukeminen kuntoutumista edistävän hoitotyön menetelmin. Hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa hyö-

dynnetään toimintakykymittari RAI:n antamia tuloksia. 

Omahoitaja vastaa suunnitelman ajantasaisuudesta seuraamalla sen toteutumista osana jatkuvaa hoitotyön 

seurantaa ja kirjaamista. Suunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan tarpeen mukaan. Suunnitelman ja tavoit-

teiden toteutumisen arviointi tehdään vähintään puolivuosittain tai aina asiakkaan voinnin muuttuessa oleel-

lisesti.  

Omahoitaja tiedottaa muuta henkilökuntaa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman sisällöstä ja siihen teh-

dyistä muutoksista säännöllisesti pidettävissä tiimipalavereissa. Suunnitelma on myös koko henkilökunnan 

luettavissa Hilkka- asiakastietojärjestelmässä. Jokaisen hoitoon osallistuvan tulee säännöllisesti lukea ja pe-

rehtyä asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Omahoitaja seuraa, että asiakkaan saama hoito ja palvelut 

vastaavat suunnitelmaan kirjattuja tavoitteita.  

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Hoitotyön yleiset periaatteet sekä Uudenmaan Seniorikodit Oy:n arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat työn-

tekijöitä asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteuttamiseen. Asiakkaan yksilölliset toiveet huomioidaan hoi-

totyön päivittäisessä toteutuksessa. Tämä näkyy esimerkiksi asiakkaan vuorokausirytmin kunnioittamisena, 

asiakkaalle mieleisten puuhien mahdollistamisena ja asiakkaiden lempiruokatoiveiden toteuttamisena. 

Kunnioitamme asiakkaan oikeutta omaan kotiin ja yksityisyyteen. Asiakas saa kalustaa ja sisustaa huoneensa 

haluamallaan tavalla omilla huonekaluilla ja tutuilla esineillä. Vierailuaikoja ei ole rajattu, vaan asiakkaat voi-

vat ottaa kodissaan vieraita vastaan itselleen parhaiten sopivina ajankohtina. Hoitotoimenpiteet toteutetaan 

asiakkaan huoneessa ja hoitaja varmistuu siitä, että asiakakan yksityisyys toteutuu näissä tilanteissa. Asiak-

kaan asioista ei keskustella ulkopuolisten läsnä ollessa.  

Asiakas osallistuu oman palvelutarpeensa arviointiin ja hoivan suunnitteluun. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan 

kirjataan selkeästi asiakkaan esittämät toiveet/ linjaukset hoidon suhteen, samoin muita asiakkaan esittämiä 

toiveita kuunnellaan ja niitä kunnioitetaan. Hyödynnämme käytettävissä olevia tietoja asiakkaan elämänhis-

toriasta. Järjestämme ryhmäkodeissa yhteisökokouksia, joissa asiakkaat saavat esittää toiveitaan ja ehdotuk-

sia hoivakodin toimintaa.  

Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen 

Pyrimme mahdollistamaan kaikille asiakkaille henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden sekä oikeu-

den yksityiselämään ja löytämään sellaiset toimintamenetelmät, ettei rajoittamiselle ole tarvetta. Jos jou-

dumme näitä oikeuksia kuitenkin rajoittamaan, perustuu toiminta aina asiakkaan tai toisten asiakkaiden ja 

henkilökunnan turvallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden turvaamiseen. Rajoittamistoimet ovat siis aina har-

kittuja ja perusteltuja ja ne toteutetaan eettisesti hyväksyttävällä ja asiakasta kunnioittavalla tavalla. Rajoit-

tamistilanteessa henkilökunta seuraa asiakkaan vointia ja reagoimista rajoitteeseen ja varmistaa, ettei se ai-

heuta asiakkaalle levottomuutta tai ahdistusta. Yleensä rajoittamistoimet liittyvät asiakkaan muistisairauden 

tai muun sairauden aiheuttamaan väliaikaiseen liikunta- tai toimintakyvyn vajaukseen.  
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Rajoitteiden käyttöä harkitaan aina tapauskohtaisesti. Rajoitteiden käytöstä päättää lääkäri hoitajien, asiak-

kaan ja mahdollisesti myös omaisten kanssa käydyn keskustelun perusteella. Rajoitteiden käyttö kirjataan 

aina tarkasti asiakkaan tietoihin. Omahoitaja seuraa asiakkaan vointia ja arvioi rajoitteiden tarpeellisuutta 

säännöllisesti. Mikäli on tarpeellista jatkaa rajoitteen käyttöä, pyydetään lääkäriä vahvistamaan lupa kolmen 

kuukauden välein. Rajoitteiden käytöstä luovutaan heti, kun ne eivät ole enää tarpeellisia.  

Turvallisuuden takaamiseksi Anttilanhovin ulko-ovet pidetään lukittuina. Ulkoilupiha on aidattu turvalliseksi. 

Anttilanhovissa voidaan tarvittaessa rajoittaa asiakkaan liikkumista tai toimintaa esimerkiksi voiteessa ole-

villa sängynlaidoilla, pyörätuolissa käytettävällä vyöllä tai hygieniahaalarin käytöllä.  

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

Asiakkaiden asiallinen kohtelu on yksi hyvän hoitomme periaatteista. Toimimme siten, että asiakkaiden 

asema, oikeudet ja oikeusturva toteutuu. Vastuu tästä on jokaisella työntekijällä kaikessa toiminnassa. Edel-

lytämme asiallista käyttäytymistä ja toimintaa henkilökunnalta, asiakkailta, omaisilta, yhteistyötahoilta ja kai-

kilta muilta, jotka hoivakodissamme käyvät.  

Kaikenlainen epäasiallinen kohtelu on hoivakodissamme kielletty ja asian suhteen noudatamme 0-tolerans-

sia. Mikäli epäasiallista kohtelua havaitaan, siihen puututaan välittömästi ja aisa keskustellaan asiakkaan ja/ 

tai omaisen kanssa. Noudatamme sosiaalihuoltolain 48§ ja 49§ mukaista ilmoitusvelvollisuutta.  

Muistisairaaseen asiakkaaseen kohdistuvaa kaltoinkohtelua on luottamuksellisessa suhteessa tapahtuva 

teko tai tekemättä jättäminen, joka vaarantaa tämän asiakkaan hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden. 

Kaltoinkohtelu voi ilmetä monella tavalla, mm. fyysisenä väkivaltana, seksuaalisena hyväksikäyttönä, talou-

dellisena hyväksikäyttönä, hoidon ja avun laiminlyöntinä, oikeuden rajoittamisena tai loukkaamisena tai ih-

misarvoa alentavana kohteluna.  

Jos henkilökunnan jäsen kohtelee asiakasta loukkaavasti tai epäasiallisesti, on henkilökunnan ilmoitettava 

asiasta hoivakodin johtajalle. Jos epäillään, että asiakkaan omainen tai läheinen kohtelee asiakasta kaltoin 

hoivakodissa käydessään tai asiakkaan olleessa kotilomalla, tulee asiasta informoida hoivakodin johtajaa, 

joka järjestää hoitoneuvottelun, jossa asia otetaan esille. Jos hoivakodin toinen asiakas kohtelee asiakasta 

epäasiallisesti, on asiasta informoitava hoivakodin johtajaa, joka suunnittelee ja ohjeistaa toimintaohjeet 

epäkohdan poistamiseksi. Epäasiallisesti käyttäytyneen asiakkaan kokonaistilanne arvioidaan moniammatil-

lisesti pyrkien tunnistamana asiakkaan käyttäytymiseen johtaneet syyt ja pureutumalla niihin.  

Uudenmaan Seniorikodit Oy:ssä emme hyväksy asiakkaan kaltoinkohtelua. Jokaisen työntekijän oikeus ja vel-

vollisuus on puuttua havaitsemaansa kaltoinkohteluun. Mikäli joku henkilökunnasta huomaa tai saa tie-

toonsa epäkohdan (esimerkiksi puute asiakasturvallisuudessa, asiakkaan kaltoinkohtelu tai muut haitalliset 

toimet) tai ilmeisen epäkohdan uhan, tulee hänen ilmoittaa asiasta viipymättä sekä kaltoinkohtelevalle että 

hoivakodin johtajalle. Hoivakodin johtajan tulee ilmoittaa asiasta Keusoten ympärivuorokautisten palvelui-

den päällikölle sekä asumispalveluiden tarkastajalle sekä tulee selvittää asiaa yksikössä ja ryhtyä asiassa tar-

peellisiin toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi. Henkilökunnalta edellytetään sitoutumista Uudenmaan 

Seniorikodit Oy:n pelisääntöihin ja eettisiin ohjeisiin.  

Epäasiallisen kohtelun tai kaltoinkohtelun tapahtuessa asia käsitellään. Tilanne selvitetään ja osapuolten 

kanssa keskustellaan. Asiakkaan antaessa luvan tapahtunut käydään läpi myös omaisen kanssa. Sovitaan jat-

kotoimenpiteet, ja varmistetaan, ettei tapahtunut pääse toistumaan.  
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Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaita ja heidän omaisiaan kuunnellaan ja heiltä pyydetään aktiivisesti palautetta toiminnasta. Palautetta 

voi antaa sekä suullisesti että kirjallisesti. Suullisen palautteen vastaanottanut työntekijä kirjaa saamansa pa-

lautteen asiakaspalauteraporttiin sähköisessä muodossa olevaan IMS-toiminnanohjausjärjestelmään. Myös 

Uudenmaan Seniorikodit Oy:n kotisivuille voi jättää palautetta sähköisesti. 

Kaikki saatu palaute tunnistetaan ja palautteesta kiitetään.  IMS-toiminnanohjausjärjestelmään kirjatut pa-

lautteet käsitellään säännöllisesti henkilökuntakokouksissa. Hoivakodin johtaja seuraa saatuja palautteita ja 

asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia sekä suunnittelee ja kehittää niiden ohjalta toimintaa yhdessä henkilös-

tön kanssa.  

Asiakkaan oikeusturva 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. 

Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen 

hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä.  

Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus 

toimintayksikön vastuuhenkilölle tai kaupungin sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi 

tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on 

käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. 

Muistutuksen vastaanottaja: 

Hoivakodin johtaja Niina Hellsten 

P. 045- 606 4934, niina.hellsten@seniorikodit.fi  

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita heidän oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaina. Toiminnan 

tarkoituksena on edistää asiakkaiden oikeusturvaa. Sosiaaliasiamies voi toimia välittäjinä asiakkaan ja viran-

haltijoiden välillä ja mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, voi sosiaaliasiamies tarvittaessa 

avustaa muistutuksen tekemisessä.  

Sosiaaliasiamies 

Sibeliuksenkatu 6 A 2, 04400 Järvenpää  

puh: 0400 277 087 

sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi 

Kuluttajaneuvonnan tavoitteena on parantaa kuluttajan asemaan antamalla tietoja ja auttamalla kuluttajan-

suojakysymyksissä.  

Kuluttajaneuvonta 

p. 029 553 6901 

arkisin klo 9.00-15.00. 

Muistutuksen tai kantelun saavuttua asia käsitellään viipymättä. Aluksi selvitetään tapahtunut perehtymällä 

kirjalliseen materiaaliin ja keskustelemassa asianosaisten kanssa ja sitten laaditaan asiasta virallinen vastine 

viipymättä tai viimeistään neljän viikon kuluessa muistutuksesta. Tästä vastaa hoivakodin johtaja tai liiketoi-

mintajohtaja. Asia käsitellään myös yksikön henkilökuntapalaverissa ja tehdään asian vaatimat korjaavat toi-

menpiteet. Toimenpiteiden toteutumista seurataan.   
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6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 
 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan fyysinen, 

psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky, toimintakykyä estävät/ rajoittavat tekijät sekä suunni-

telma hyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnitelman lähtökohtana on asiakkaan hyvä ja turvallinen elämä hoiva-

kodissa. Suunnitelma päivitetään säännöllisesti sekä tarpeen mukaan.  

Asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia tuetaan motivoimalla häntä omatoimisuuteen ja 

aktiivisuuteen. Asiakasta kannustetaan pitämään yhteyttä omaisiinsa ja läheisiinsä sekä säilyttämään aikai-

semmat harrastuksensa mahdollisuuksien mukaan.  

Kuukausittainen sosiokulttuurisen toiminnan ohjelma on nähtävissä ryhmäkodeittain sekä yrityksen kotisi-

vuilla www.seniorikodit.fi. Työntekijät järjestävät yhteisiä toimintatuokioita, kuten jumppaa, teema-askarte-

lua, yhteislaulutuokioita ja ulkoilua. Lisäksi kutsumme ulkopuolisia vierailijoita, kuten lauluryhmiä ja muita 

esiintyjiä viihdyttämään asiakkaitamme. Seurakunta järjestää asiakkaille säännöllisesti hartaushetkiä. Myös 

SPR:n ystäväpalvelun ystävät käyvät säännöllisesti tapaamassa ja virkistämässä asiakkaita. Asiakkailla on oi-

keus päättää osallistumisestaan. Jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus ulkoiluun päivittäin.  

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattujen asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimin-

taa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan hoitoon osallistuvan henkilökunnan toi-

mesta suhteessa hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattuihin tavoitteisiin. Omahoitaja arvioi tavoitteiden saa-

vuttamista, päivittää niitä tarpeen mukaan ja suunnittelee hoitotyön keinoja niiden saavuttamiseksi, yhdessä 

asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Rai-arviointien tuloksia arvioimalla saadaan kattavasti tietoa toimin-

takyvyn ja hyvinvoinnin edistymisestä.  

Ravitsemus 

Aamiaista tarjotaan liukuvasti klo 6.30-10.00 välillä ja välipalaa varhaisen aamiaisen nauttineille tai sitä toi-

voville klo 10.00 maissa. Lounasta on tarjolla klo 11.30 alkaen, päiväkahvi klo 14.00 ja päivällinen klo 16.30 

alkaen. Iltapalaa tarjotaan klo 19.00-21.00 ja yöhoitaja antaa tarvittaessa myöhäistä iltapalaa klo 22.00 

maissa. Yöhoitaja voi tarjota yöpalaa ja juotavaa läpi yön. Yöaikainen paasto on enintään 11 tuntia.  

Ruokalistojen suunnittelussa huomioidaan ikääntyneiden ravitsemussuositukset sekä asiakkaiden toiveet ja 

tottumukset. Anttilanhovissa on käytössä kuuden viikon kiertävä ruokalista. Ruoan maittavuus ja syömisen 

helppous, sekä riittävän lyhyet ateriavälit ovat tärkeitä keinoja, joilla tuetaan asiakkaiden ravitsemustilaa. 

Asiakkaita kannustetaan juomaan riittävästi tarjoamalla erilaisia juomia (vesi, mehu, maito, piimä, tee, kahvi) 

riittävän usein.  

Asiakkaan muuttaessa hoivakotiin selvitämme ruoka-aineallergiat, erityisruokavaliot sekä muut ruokailuun 

ja ravitsemukseen liittyvät tekijät ja mahdolliset rajoitukset. Näiden tietojen pohjalta suunnitellaan asiakkaan 

yksilöllinen ruokavalio ja suunnitelma ruokailun toteuttamiseksi. Keittiössämme on mahdollisuudet tehdä 

kaikkia yleisimpiä erityisruokavalioita.  

Asiakkaiden ravitsemustilan arviointi on säännöllistä. Havainnoimme asiakkaiden ruokailuja ja ruoan ja nes-

teiden maistuvuutta ja seuraamme asiakkaiden painoa vähintään kerran kuukaudessa, tarvittaessa useam-

min. Käytämme myös RAI-arviointia sekä MNA.testiä. Asiakkaiden nestetasapainoa arvioidaan hoitotyön kei-

noin.  
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Hygieniakäytännöt 

Yksikköön on nimetty hygieniavastaava, joka seuraa asiakkaiden päivittäisen henkilökohtaisen hygienian to-

teutumista ja työntekijöiden toimintaa hygienian toteuttamisessa ja ylläpitämisessä. Hygieniavastaava vastaa 

yksikön hygieniasuunnitelman ajantasaisuudesta ja henkilöstön opastamisesta ajankohtaisiin hygieniakäy-

täntöihin. 

Hyviin hygieniakäytäntöihin kuuluu, että henkilökunnan työasut ovat siistit ja asianmukaiset. Anttilanhovissa 

on käytössä erikseen määritellyt työvaatteet, jotka pestään hoivakodissa erillisessä pyykkikoneessa. Ruoan 

käsittelyyn ja valmistukseen osallistuvilla on hygieniapassi suoritettuna. Siivous toteutetaan siivoussuunni-

telman mukaisesti.  

Infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviämistä ennaltaehkäistään huolehtimalla hyvistä hygieniakäytän-

teistä, toteuttamalla siivous siivoussuunnitelman mukaisesti ja kouluttamalla henkilökuntaa säännöllisesti. 

Hygieniavastaava ohjeistaa henkilökuntaa aseptiseen ja hygieeniseen työskentelytapaan ja neuvoo tarttu-

vien tautien leviämisen ehkäisyssä.  

Epidemiatilanteissa hygieniakäytäntöjä tiukennetaan, käytetään tarpeen mukaan suojaesiliinoja, suune-

näsuojia ja/ tai erityiskäsineitä hoitotilanteissa ja pyykkihuollossa. Asiakkaiden voinnin muutoksissa ollaan 

herkästi yhteydessä lääkäriin ja asiakkaiden siirtoja ulos talosta pyritään välttämään ja asiakkaat hoidetaan 

omissa huoneissaan. Käsihygienian merkitystä korostetaan erityisesti niin asiakkaille, työntekijöille kuin ta-

lossa vierailevillekin. Ruokailujen yhteydessä ruokailijat ja ruokailussa avustavat huuhtelevat kätensä käsi-

desinfektioaineella. Eristyksessä olevilla asiakkailla käytetään kertakäyttöastioita. 

Pandemiatilanteissa (esim. COVID-19) saamme tarkat ohjeistukset Keusotelta ja THL:sta. Noudatamme kaik-

kia näitä ohjeita huolellisesti ja pyrimme omalla toiminnallamme aina välttämään ja estämään tartuntojen 

leviämistä.  

Siivoushuolto toteutetaan Anttilanhovin omien laitoshuoltajien (2 hlö) toimesta. Laitoshuoltajat vastaavat 

siitä, että siivous toteutuu siivoussuunnitelman mukaisesti. Pyykkihuolto toteutetaan myös oman henkilö-

kunnan toimesta. Asiakkaiden vaatehuolto toteutetaan pienryhmäkotien laitospesukoneilla ja liinavaatteet 

yms. pestään hoivakodin pesulassa. Uusien työntekijöiden perehdytyksessä käydään läpi puhtaanapitoon ja 

pyykkihuoltoon liittyvät asiat ja ohjeistetaan oman työnkuvan mukainen toiminta. Siivoussuunnitelma on 

kaikkien työntekijöiden luettavissa.  

Terveyden- ja sairaanhoito 

Anttilanhovin nimetty vastuulääkäri vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta ja hoidon seurannasta. 

Vastaava sairaanhoitaja yhdessä tiiminvetäjien ja omahoitajien kanssa vastaa siitä, että sovitut asiat tulee 

osaksi asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa ja hoidon toteutuksesta vastaa kukin hoitotyöntekijä oman 

työnkuvansa ja vastuiden mukaisesti.  

Asiakkaiden terveyden edistäminen ja seuranta on osa kokonaisvaltaista hoitotyötä. Asiakkaiden terveyttä 

edistetään pitämällä huoli hyvästä perushoidosta; hygieniasta, liikunnasta, ravitsemustilasta ja nesteytyk-

sestä sekä muista asiakkaan perustarpeista. Henkilökunta seuraa asiakkaan vointia vuorokauden ympäri nor-

maalin perushoidon ja kanssakäymisen yhteydessä. Tarvittaessa käytetään erilaisia kliinisen hoitotyön mit-

tausmenetelmiä. Havainnot kirjataan asianmukaisesti ja kattavasti Hilkka-asiakastietojärjestelmään.  
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Hoitajien toimistossa on yhteystietolistat, joista löytyy kiireellisen ja kiireettömän terveyden- ja sairaanhoi-

don yhteystiedot. Sairaanhoitajat vastaavat, että yhteystietolistat ja ohjeet ovat ajan tasalla ja tiedottavat 

työntekijöitä mahdollisista muutoksista yhteystiedoissa tai ohjeistuksissa. 

Hammashoito: Henkilökunta huolehtii siitä, että asiakkaat pääsevät hammashoitoon joko kunnalliseen ham-

maslääkäriin tai yksityiselle hammaslääkärille. Kunnallinen suuhygienisti voidaan kutsua käynnille hoivako-

tiin, käynnistä tulee lasku asiakkaalle itse maksettavaksi. Kirjauspisteiden yhteystietolistoista löytyy hammas-

hoitolan, kiireellisen hammashoidon sekä päivystävän hammashoidon yhteystiedot.  

Kiireetön sairaanhoito: Ensisijaisesti asiakkaiden terveydestä ja kiireettömästä sairaanhoidosta vastaa Ant-

tilanhoviin nimetty omalääkäri (Keusoten ostopalveluna järjestämä). Lääkäri tekee jokaiselle asiakkaalle tu-

lotarkastuksen ja vuosittain terveystarkastuksen, jolloin asiakkaan vointi ja lääkitys käydään kokonaisvaltai-

sesti läpi. Lisäksi asiakas tai hänen omaisensa voivat halutessaan ostaa lääkäripalveluita yksityisiltä lääkäri-

asemilta ja sopia käytännöistä heidän kanssaan. Sairaanhoitajat arvioivat asiakkaiden sairaanhoidon tarpeen 

ja esittelevät asiakkaan asioita lääkärille tarpeen mukaan.  

Erikoissairaanhoitokäynnit: Toimivat lääkärin lähetteellä tai halutessaan omaiset voivat järjestää asiakkaille 

kiireettömiä yksityislääkärikäyntejä.  

Omalääkäri: Käy Anttilanhovissa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Omalääkärin soittoaika on kerran vii-

kossa, mutta lääkäriin voidaan olla tarvittaessa yhteydessä virka-aikana. Muina aikoina voidaan olla yhtey-

dessä ostopalvelulääkäreiden päivystysnumeroon. 

Kiireellinen sairaanhoito: Kiireellisestä sairaanhoidosta vastaa Hyvinkään sairaalan ensiapupäivystys. Henki-

lökunta arvioi asiakkaan kiireellisen hoidon tarpeen, on tarvittaessa yhteydessä Mehiläisen päivystävään lää-

käriin ja tilaa tarvittaessa ambulanssin. Virka-aikana tilanteen/ mahdollisuuksien salliessa konsultoidaan en-

sin puhelimitse asiakkaan omaa lääkäriä. Henkeä uhkaavissa tilanteissa soitetaan suoraan hätänumerosta 

112.  

Äkilliset kuolemantapaukset: toimitaan Keusoten ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistus on luettavissa kaikissa 

henkilökunnan kirjaamispisteissä, hoitajien toimistossa sekä sähköisessä muodossa IMS-toiminnanohjausjär-

jestelmässä.   

Lääkehoito 

Yksikön lääkehoito perustuu yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan, jota päivitetään säännöllisesti. 

Lääkehoitosuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämistä. STM:n turvallinen lääkehoito - oppaassa linja-

taan muun muassa lääkehoidon toteuttamiseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäis-

vaatimukset, jotka yksikön ja lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvan työntekijän on täytettävä. Oppaan oh-

jeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia lääkehoitoa toteuttavia yksiköitä. Oppaan mukaan palveluntuottajan 

on nimettävä yksikölle lääkehoidon vastuuhenkilö.  

Vastaava sairaanhoitaja vastaa lääkehoidon kokonaisuudesta ja seuraa yksikön lääkehoidon toteutumista ja 

kehittämistarpeita. Hän vastaa siitä, että lääkehoitosuunnitelma on ajan tasalla ja että se päivitetään tarpeen 

mukaan. Lääkäri vahvistaa lääkehoitosuunnitelman vuosittain.  Sairaanhoitajat vastaavat lääkehoitoproses-

sin toteutumisesta ja kehittämisestä ja työvuorossa olevat, lääkeluvalliset hoitajat vastaavat lääkehoidon to-

teutuksesta lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.  

Omavalvonnassa tulee tunnistaa ja korjata riskit, jotka johtuvat osaamiseen liittyvistä puutteista tai epäsel-

vistä menettelytavoista lääkehoidon ja lääkehuoltoon toteuttamisessa. 
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Monialainen yhteistyö 

Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan omahoitaja tai muu hoivakodin työntekijä voi lähteä asukkaan mu-

kaan saattajaksi ja tiedonkulun varmistajaksi, kun asiakkaalla on asiointia muussa terveydenhuollon yksi-

kössä. Jos asukas lähtee päivystykseen, laitetaan hänen mukaansa sairaanhoitajan lähete hoivakodista, tar-

vittaessa myös soitetaan vastaanottavalle taholle. Sairaanhoitajan lähetteestä käy ilmi mm. perussairaudet, 

ajantasainen lääkitys ja viimeaikaiset fysiologiset mittaukset. 

Vastuulääkäri tekee kirjaukset Pegasos potilastietojärjestelmiin. Anttilanhovin sairaanhoitajilla on lukuoikeus 

Pegasos-järjestelmään, mikä osaltaan turvaa aukottoman tiedonkulun lääkärien ja Anttilanhovin henkilökun-

nan välillä.  

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 
 

Viranomaisyhteistyö ja omavalvonta 

Palo- ja pelastusviranomaisten kanssa tehdään yhteistyötä vuosittain säännöllisten tarkastusten yhteydessä 

sekä aina tarpeen mukaan. Henkilökunnan turvallisuusosaamista arvioidaan jatkuvasti ja palo- ja poistumis-

koulutusta järjestetään säännöllisesti. Henkilökunnan ensiapuvalmiutta arvioidaan jatkuvasti ja täydennys-

koulutusta järjestetään sitä tarvitseville.  

Turvallisuuteen nimetty vastuuhenkilö toteuttaa kuukausittain turvallisuuskierroksen, joiden avulla varmis-

tetaan, että turvallisuuteen liittyvät perusasiat on jatkuvasti huomioitu ja että ne ovat kunnossa.  

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään työntekijän velvollisuudesta (48–49 §) tehdä ilmoitus havaitse-

mastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta, joka liittyy asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamiseen. Ilmoitus-

velvollisuuden toteuttamisesta on laadittava toimintayksikölle ohjeet, jotka ovat osa omavalvontasuunnitel-

maa. Laissa korostetaan, ettei ilmoituksen tehneeseen henkilöön saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoi-

tuksen seurauksena. 

Ilmoituksen vastaanottaneen tulee käynnistää toimet epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi ja ellei niin 

tehdä, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava asiasta aluehallintovirastolle. Yksikön omavalvonnassa on määri-

telty, miten riskienhallinnan prosessissa epäkohtiin liittyvät korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Jos epä-

kohta on sellainen, että se on korjattavissa yksikön omavalvonnan menettelyssä, se otetaan välittömästi 

siellä työn alle. Jos epäkohta on sellainen, että se vaatii järjestämisvastuussa olevan tahon toimenpiteitä, 

siirretään vastuu korjaavista toimenpiteistä toimivaltaiselle taholle. 

Henkilöstö 

Hoivakodin ollessa täynnä asiakkaita on 52, hallintohenkilöitä on 1, hoitohenkilökuntaa vähintään 27,8 työn-

tekijää, tuki- ja muissa tehtävissä vähintään 3,9 henkilöä. Eri ammattiryhmistä Anttilanhovissa työskentelee 

sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustaja, siistijä/ laitoshuoltajia, kokki, keittiö-/ hoitoapulainen. Hoivako-

din johtajan tehtävänkuvaan on kirjattu vastuut, velvollisuudet ja työtehtävät ja työmäärä on suunniteltu 

sellaiseksi, että se mahdollistaa hyvän esimiestyöskentelyn. Yrityksen hallintohenkilöstö tukee hoivakodin 

johtajaa esimiestyössä.  
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Hoivakodin johtaja vastaa työvuorosuunnittelusta ja siitä, että työvuorossa on suunnitellusti riittävä määrä 

henkilökuntaa. Henkilökunnan riittävyyttä, osaamista ja koulutustarvetta arvioidaan jatkuvasti, samoin pois-

saoloja ja sijaisten tarvetta. Sijaisia käytetään tarpeen mukaan huomioiden viranomaisten vaatimukset ja 

asukkaiden hoivan tarve. Tavoitteena on, että käytettävissä on asukkaille tuttuja, toiminnan tuntevia, am-

mattitaitoisia sijaisia. Hoivakodin johtaja arvioi jatkuvasti sijaisrekisterin laajuutta ja tarvittaessa rekrytoi uu-

sia sijaisia. Hoivakodin johtaja vastaa myös tuki- ja avustavien työtehtävien työmäärän seurannasta ja resurs-

sien arvioinnista. 

Uusien työntekijöiden rekrytointi tapahtuu hoivakodin johtajan toimesta rekrytointiohjelman mukaisesti. 

Hoivatyöntekijän koulutus tarkastetaan alkuperäisistä todistuksista ja ammattioikeutta koskevat tiedot tar-

kastetaan Valviran JulkiTerhikistä/JulkiSuosikista. Kelpoisuuden varmistamisesta vastaa hoivakodin johtaja. 

Työntekijän soveltuvuutta ja luotettavuutta arvioidaan myös pyytämällä suosittelijoiden yhteystiedot ja tie-

dustelemalla näiltä kokemuksista työnhakijasta.  

Sijaisten rekrytoinnissa kiinnitetään huomioita koulutukseen ja työkokemukseen, mutta myös toiminnalli-

seen tarpeen ja asiakasturvallisuuden huomioimiseen. Myös sijaisten rekrytoinnissa soveltuvuutta arvioidaan 

kysymällä hakijalta suosittelijan yhteystiedot ja tiedustelemalla kokemuksia työnhakijan soveltuvuudesta 

työhön. Anttilanhovissa työssäoppimisjaksoilla olleita lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoita voidaan rekrytoida 

sijaisiksi, kun heillä on riittävästi opintoja suoritettuna ja kun hiellä on riittävä valmius (osaaminen ja tieto) 

työskennellä sijaisena.  

Jo rekrytointivaiheessa painotetaan sitä, että työskentelemme asiakkaiden kodissa. Työsopimuksen allekir-

joittaessaan työntekijä sitoutuu noudattamaan yrityksen pelisääntöjä ja eettisiä periaatteita. Rokotesuojan 

voimassaolo tarkastetaan töihin tulevilta hoitajilta lainsäädännön antaman ohjeistuksen mukaisesti.  

Hoivakodin johtaja nimeää työntekijälle perehdyttäjän, mutta koko henkilöstöllä on velvollisuus perehdyttää 

uutta työntekijää. Hoivakodin johtaja perehdyttää uuden työntekijän organisaatioon ja nimetty perehdyttäjä 

perehdyttää asiakastyöhön ja muihin käytännön asioihin. Perehdytys etenee asteittain perehdytyssuunnitel-

man mukaisesti. Perehdyttäjä ja perehdytettävä vahvistavat annetun/ saadun perehdytyksen perehdytys-

suunnitelmaan kuittaamalla nimikirjoituksellaan perehdytyksen tapahtuneeksi.  

Henkilökunnan täydennyskoulutuksen järjestäminen perustuu yritys-, yksikkö- ja työntekijäkohtaiseen kou-

lutustarpeen arvioimiseen. Täydennyskoulutusta järjestetään suunnitelmallisesti vuosittain laadittavan täy-

dennyskoulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutustarpeista keskustellaan hoivakodin johtajan ja työntekijän 

kesken kehityskeskustelun yhteydessä ja nämä sekä toiminnan strategiat ja toiminnassa mahdollisesti tiedet-

tävät/ ennakoitavat muutokset ohjaavat koulutussuunnitelman laatimista.  

Toimitilat 

Asiakkailla on käytössään oma huone. Huoneiden koko on 21m2 ja jokaisessa huoneessa on oma inva-mitoi-

tettu wc ja suihkutila, tilojen hahmotusta helpottaa värien käyttö. Pariskuntia varten on kaksi huonetta, jotka 

ovat kooltaan 24m2. Huoneissa on valmiina sähkösänky, vaatekaapit ja verhot. Halutessaan asiakas voi ka-

lustaa huoneensa osittain tai kokonaan omilla huonekaluilla ja itselleen tärkeillä tavaroilla. Asiakkaan henki-

lökohtaisia tiloja ei koskaan käytetä muuhun tarkoitukseen, vaikka asiakas olisi pitkäänkin poissa esim. sai-

raanhoidossa.  

Asiakkaiden yhteisessä käytössä on olohuonetilat, takkahuone, ruokasalit, terassit sekä aidattu ulkoilupiha; 

näissä tiloissa järjestetään virkistys- ja toimintahetkiä. Olohuoneessa asiakkaat voivat oleskella, seurustella 

ja katsoa televisiota. Ruokasalien pöytien ääressä on hyvä järjestää toimintaa, mm. pelejä, askartelua, 
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maalaamista, yhteislaulua jne. Sauna lämmitetään asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, asiakkaat 

voivat saunoa toiveidensa mukaisesti yksin tai muutaman asiakkaan ryhmissä.  

Hoivakodin kaikissa tiloissa on kiinnitetty huomiota riittävään valaistukseen ja lattiapintamateriaalien turval-

lisuuteen. Asukashuoneiden verhot ovat paloturvallista materiaalia. Lääkkeet sekä siivous- ja puhdistusaineet 

säilytetään lukkojen takana asiakkaiden ulottumattomissa. Hoivakodin käytävät ja ulko-ovien edustat pide-

tään avoimina. 

Teknologiset ratkaisut 

Hoivakodin ulko-ovet pidetään aina lukittuina asiakasturvallisuuden vuoksi. Kesäaikana suljetulle sisäpihalle 

avautuvat kahden ryhmäkodin ovet voidaan pitää auki ja näin mahdollistaa asiakkaille omatoiminen ulkoilu.  

Hoivakodissa on käytössä 9solutions-hoitajakutsujärjestelmä. Kutsulaitteiden toimivuutta testataan säännöl-

lisesti henkilökunnan toimesta. Hälytykset välittyvät ryhmäkotien matkapuhelimiin. Asiakkaille on myös mah-

dollista asentaa käyttöön liiketunnistimella toimiva hälytin.  

9solutions-järjestelmään tulleet hälytykset kirjautuvat järjestelmän lokitietoihin ja tiedoista pystytään jälki-

käteen tarkastamaan esim. viive, kuinka kauan on aikaa kulunut ennen kuin hälytys on henkilökunnan toi-

mesta kuitattu. Henkilökunta kuittaa hälytyksen aina vasta silloin, kun on tarkastanut hälyttäneen asiakkaan 

tilanteen.  

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaava henkilö: 

Hoivakodin johtaja Niina Hellsten 

Puhelin 045- 606 4934  

niina.hellsten@seniorikodit.fi  

Vikapäivystys (24/7) 

Loihde Trust: 029 001 3040 

palvelukeskus.trust@loihde.com 

 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

Yksikköön on laadittu erillinen toimintaohjeistus terveydenhuollon laitteiden hallinnasta. Omahoitaja yhteis-

työssä muun henkilöstön ja Hyvinkään terveyskeskuksen apuvälineyksikön kanssa vastaa siitä, että asiak-

kaalla on käytössä tarvitsemansa apuvälineet. Omahoitaja ja vuorossa oleva henkilökunta vastaa myös siitä, 

että apuvälineet ovat puhtaita, toimintakuntoisia ja säännöllisesti huollettuja. Anttilanhovin omahoitajat ar-

vioivat säännöllisesti asiakkaiden mahdollista apuvälineiden tarvetta.  

Liikkumisen apuvälineiden huollosta ja toimintatarkastuksista vastaa Hyvinkään terveyskeskuksen apuväli-

neyksikkö. Mikäli toimivuudessa tai mittaustuloksissa havaitaan puutoksia/ poikkeavuuksia, toimitetaan lait-

teet ja välineet huoltoon asianmukaisesti.  

Yhteisessä käytössä olevien verenpainemittareiden, verensokerimittareiden, kuumemittareiden, nostolait-

teiden, istumavaa’an ja suihkulavetin asianmukaisesta toiminnasta vastaa kukin niitä käyttävä hoitaja omalta 

osaltaan ja lisäksi sairaanhoitaja tarkistaa näiden kunnon säännöllisesti. Mikäli toimivuudessa tai mittaustu-

loksissa havaitaan puutoksia tai poikkeavuuksia, toimitetaan laitteet ja välineet huoltoon asianmukaisesti. 

Huollosta vastaa sovittu huoltoyritys.  

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset laaditun ohjeen 

mukaisesti. 

https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/2019-11-K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n+vaaratilanneilmoituslomake.pdf/ac6bcb04-1616-8722-7327-9c84c13b7d82?t=1577451373290
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Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeiden vastaava henkilö: 

Vastaava sairaanhoitaja Anni Nwaeze p. 050- 468 5692.  

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 
 

Uuden työntekijän perehdytykseen kuuluu kirjaamiskäytäntöjen läpikäyminen. Hyvä kirjaaminen on osa asi-

akkaan turvallista hoitoa. IMS:stä ja Hilkka-asiakastietojärjestelmästä löytyy ohjeita kirjaamisesta. Työnteki-

jät on ohjeistettu, että jokaisen työvuoron päätteeksi on tehtävä asianmukaiset kirjaukset. Käytössä on 7 

kannettavaa tietokonetta.  Hoivakodin johtaja ja vastaava sairaanhoitaja seuraavat ja arvioivat kirjaamisen 

toteutumista ja laatua. 

Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät asiat kuuluvat sekä työntekijöiden että työssäoppimisjaksolle tulevien 

opiskelijoiden perehdytysohjelmaan. Työntekijät suorittavat Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa -kou-

lutuksen ja siihen liittyvän kokeen, ja allekirjoittavat tietosuojalomakkeen.  Aihe on esillä henkilökuntapala-

vereissa.  

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Päivi Kivijakola 

tietosuojavastaava@attendo.fi 

Anttilanhoviin on laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste.  

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 
 

Toimintaa arvioidaan suhteessa tavoitteisiin, omavalvontasuunnitelmaan sekä viranomaismääräyksiin. Asi-

akkailta, omaisilta ja henkilökunnalta saadaan havaintoja ja palautetta toiminnasta sekä riskien hallinnan 

kautta tunnistetaan kehittämiskohteita ja edelleen vahvistettavia, hyväksi havaittuja käytänteitä.  

Henkilökuntaa kannustetaan tunnistamaan ja dokumentoimaan mahdollisia toiminnassa ilmeneviä poik-

keamia. Omavalvontasuunnitelma, palo- ja pelastussuunnitelma, turvallisuusselvitys sekä elintarvikelain mu-

kainen omavalvontasuunnitelma ohjeistavat seuraamaan ja arvioimaan toimintaa monipuolisesti. Uhkaavat 

ja vaaratilanteet dokumentoidaan ja hoivakodin johtaja arvioi toimintaa ja sen kehittämistarpeita keskustel-

tuaan henkilökunnan kanssa.  

Mikäli toiminnassa havaitaan epäkohtia tai poikkeamia, varmistetaan ensin, etteivät ne aiheuta vaikutuksia 

asiakkaisiin tai muuhun toimintaan ja siten ne korjataan ja suunnitellaan korjaavat toimenpiteet, joiden 

kautta voidaan varmistua, ettei epäkohta tai poikkeama toistu.  

Ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti.  
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10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 
 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. 

 

 

 

Anttilanhovissa 12.10.2021 

 

 

_____________________________________________________________ 

Hoivakodin johtaja Niina Hellsten 


