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1. Palveluntuottajaa koskevat tiedot
Palveluntuottajan nimi

Y-tunnus

Rovaniemen kaupunki

1978283-1

Kunnan nimi
Rovaniemi

Kuntayhtymän nimi

Sote-alueen nimi

Nettisivut

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus /
Nimi
Palvelukoti Aaltoranta

Aaltorannan palvelutalo rovaniemi.fi-sivustolla

Katuosoite

Postinumero

Pohjatuulentie 2

96900

Postitoimipaikka
Saarenkylä

Sijaintikunta yhteystietoineen
Rovaniemi

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan;
Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Esimies
Päivi Väinämö

Puhelin

Asiakaspaikkamäärä
24

Sähköposti
040 841 6883

paivi.vainamo@rovaniemi.fi
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Alihankintana ostetut palvelut
Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
Siivous, pesulapalvelut, apuvälineiden ja laitteiden huolto, vartiointipalvelut
Ostopalvelujen tuottajat:
SOL, Rovaniemen keskuspesula, Autovi, Kylmin, Lapsec

Palveluntuottajat toimivat omien omavalvontasuunnitelmiensa mukaisesti. Valvontaa toteutetaan mm.
työn laatua seuraamalla.

2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

2.1 Toiminta-ajatus
Aaltorannan toiminta-ajatuksena on toimia muistisairaiden asukkaiden kotina tukien heidän
elämänlaatuaan ja päivittäisiä toimintojaan sekä antaa turvallista, arvostavaa ja yksilöllistä inhimilliset
tarpeet huomioivaa hoitoa. Myös omaisia autetaan ja tuetaan heidän myötäelämisessään.
Tavoitteena on tarjota laadukkaita, toimintakykyä tukevia hoidon ja hoivan palveluita. Huomiota
kiinnitetään asiakkaan osallistumiseen ja toiminnallisuuteen. Hoito ja hoiva tarjotaan myös voinnin
heiketessä tai toimintakyvyn vähetessä sekä myös elämän loppuvaiheessa esimerkiksi turvaamalla hyvä
ja inhimillinen saattohoito.

2.2 Arvot ja toimintaperiaatteet
Rovaniemen kaupungin vanhuspolitiikka ja palvelut perustuvat seuraaville arvoille:
TURVALLISUUS
Turvallisuus arvona sisältää turvallisuuden tunteen ja luottamuksen siihen, että tulee aidosti kuulluksi ja
saa tarvittaessa apua. Suvaitseva ja moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri luo turvallisuuden tunnetta.
Turvaa tuovat palveluiden jatkuvuus ja säännöllisyys. Turvaa ikääntyville lisää esteetön elinympäristö ja
tapaturmien ennaltaehkäisy.
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INHIMILLISYYS
Inhimillisyys on yhdessä katsomista eteenpäin, toivon antamista ja ylläpitämistä. Inhimillisyys on
enemmän kuin asiakaslähtöisyys, se on tilanteen ymmärtämistä ja ajan antamista asiakkaalle.
OMANNÄKÖINEN ELÄMÄ
Ikääntyvä nähdään aktiivisena ja arvostettuna toimijana. Ikääntyvän omannäköisessä elämässä oma
elämänhistoria ja sen merkitykset saavat näkyä. Omannäköinen elämä antaa mahdollisuuden omaan
luovuuteen ja kulttuurin kokemiseen.
Aaltorannassa on sitouduttu toimimaan edellä mainittujen arvojen mukaisesti. Asiakkaille varmistetaan
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Ympäristö ja ilmapiiri pyritään luomaan kodinomaiseksi
ja turvallisuutta lisääväksi. Asiakkaiden ja henkilökunnan välillä on luottamuksellinen ilmapiiri.
Kohtaamisessa toteutuu molemminpuolinen rehellisyys, kunnioitus ja avoimuus. Vuorovaikutus on
ammatillista, tavoitteellista ja läsnä olevaa. Asiakkailla on oikeus itse päättää häntä koskevista asioista
omien voimavarojen mukaan mahdollisimman pitkään. Asiakkaiden omannäköistä elämää toteutetaan
olosuhteiden ja toimintaympäristön puitteissa. Henkilökunta on mukana asiakkaiden päivän vietossa,
pienten yhteisten hetkien ja kohtaamisten toteutus koetaan merkityksellisenä.
Rovaniemen kaupungilla on laadittuna Hyvää elämää ikääntyneenä suunnitelma vuoteen 2025, jonka
tarkoituksena on turvata ikääntyneen väestön hyvinvointi.
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3. Omavalvonnan toimeenpano
3.1 Riskienhallinta
Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista
Riskienhallinnan/omavalvonnan osa-alue

Ohjeet

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden
korjaaminen

-Henkilöstöön liittyvät riskit: Perehdyttäminen,
työturvallisuus, apuväline/laiteturvallisuus,
infektiot ja tartuntataudit
-Palveluntuottamiseen ja hoitoon liittyvät
riskit: Asukkaiden tapaturmat ja vahingot,
muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet,
lääkehoitoon liittyvät riskit
-Tiloihin liittyvät riskit: Kiinteistön
kunto/huolto, tilojen toimivuus,
paloturvallisuus
-Ympäristö- ja rikosturvallisuuteen liittyvät
riskit: Luonnonilmiöt, vaara- ja uhkatilanteet
-Tietoturvallisuusriskit: Henkilötietojen
käsittely
-Varautumiseen ja valmiussuunnitteluun
liittyvät riskit: Pandemia ja epidemiatilanteet,
työtaistelut

Riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat

➢ Yksikön turvallisuusohjeet,
pelastussuunnitelma ja
poistumisturvallisuusselvitys, Pelsu
➢ Vanhuspalvelujen valmiussuunnitelma
➢ Laadunhallinta, asiakas- ja
potilasturvallisuussuunnitelma
➢ Työsuojelun toimintaohjelma
➢ Työterveyshuollon työpaikkaselvitys
➢ Lääkehoitosuunnitelma
➢ Perehdytyssuunnitelma/ohjeet
➢ HaiPro-järjestelmä, jonka kautta
henkilökunta ilmoittaa potilas/asiakasturvallisuusilmoitukset,
työturvallisuusilmoitukset sekä
tietosuoja/- tietoturvailmoitukset
➢ Audits-järjestelmä, jossa tehdään
vuosittain yksikön vaarojen
tunnistaminen ja riskien arviointi
➢ Incy-järjestelmä
työturvallisuusilmoituksiin
➢ Vivago -hyvinvointimittari
➢ Sosiaalihuollon henkilökunnan
ilmoitusvelvollisuus – toimintaohje
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➢ Ohje rajoittamistoimenpiteiden käytöstä
➢ Hygienia- ja siivousohjeistus
➢ Kemikaaliluettelo ja
käyttötuvallisuusselosteet
➢ Keittiön omavalvontasuunnitelma
➢ Saattohoito-ohje
Riskienhallinnan työnjako

Esimies
➢ Vastaa riskien hallinnasta ja
turvallisuudesta yksikössä
➢ Huolehtii toimenpiteiden toteuttamisesta
➢ Huolehtii riittävästä resurssista ja
henkilökunnan motivoinnista ja
koulutuksesta riskienhallintaan
Henkilökunta
➢ Edistää turvallisuutta omalla
toiminnallaan ja valinnoillaan Osallistuu
riskien ja vaarojen tunnistamiseen,
arviointiin sekä työpaikkaselvityksiin
➢ Osallistuu koulutuksiin sekä noudattaa
annettuja ohjeita
➢ Raportoi havaitsemistaan turvallisuuspoikkeamista (raportointivelvollisuus)

3.2 Riskien tunnistaminen ja ilmoitusvelvollisuus
Esimiehillä on päävastuu epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelyssä. Riskienhallinta vaatii
aktiivisia toimia koko henkilökunnalta. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin,
omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen.
Aaltorannassa erilaiset laatupoikkeamat ja vaaratilanteet tulevat esimiehen tietoon henkilökunnalta joko
suullisesti tai kirjallisesti HaiPro- ja Incy-ilmoitusten kautta. Järjestelmiin voidaan ilmoittaa potilas/
asiakasturvallisuusilmoitus, työturvallisuusilmoitus ja tietosuoja-/tietoturvailmoitus.
HaiPro-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa henkilökuntaan kuuluva havaitessaan haittatapahtuman tai
läheltä piti tilanteen. Ilmoitus saapuu esimiehen sähköpostiin ja se tulee käsitellä sähköisessä
järjestelmässä mahdollisimman pian. Esimies arvioi poikkeaman vakavuuden, suunnittelee mahdolliset
toimenpiteet ja tarvittaessa tiedottaa asiasta ylemmälle taholle. Työturvallisuusilmoitukset ohjautuvat
myös työsuojelupäällikölle ja -valtuutetulle. Tietosuoja-/tietoturvailmoituksista ohjautuu tieto
Rovaniemen kaupungin tietoturvavastaavalle. Vaara- ja haittatapahtumia seurataan ja niistä
raportoidaan laajemmin myös johdon toimesta.
Riskienkartoitus tehdään kerran vuodessa esimiehen ja henkilökunnan yhteistyönä sähköisessä
Audits-järjestelmässä. Riskikartoitukset käsitellään myös työsuojelussa. Työsuojeluorganisaatio ja
työterveyshuolto toimivat yhteistyössä riskikartoitusten pohjalta.
Asiakkaiden turvallisuutta edistetään yhteistyössä asiakasta kuunnellen sekä ottamalla heidät ja
omainen mukaan hoidon ja palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Henkilöstö antaa
ymmärrettävällä tavalla tietoa asiakkaalle/ asukkaalle hoidosta ja palvelusta.
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SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoittamaan
viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he tehtävissään huomaavat epäkohtia tai ilmeisiä
epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen voi tehdä yksittäinen
työntekijä tai työntekijät yhdessä ja se voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä. Esimies vastaa
siitä, että jokainen työntekijä tietää ilmoitusvelvollisuuskäytännöistä. Asiakkaan turvallisuutta
vaarantaneista tapahtumista laaditaan yleensä HaiPro-ilmoitus, mutta tämä henkilökunnan ilmoitus
tulee kyseeseen, kun epäkohta tai sen uhka on toistuva tai epäeettinen/vahingollinen toimintatapa on
yleistynyt tai pelkällä HaiPro-ilmoituksella ei ole ollut/ei uskota olevan vaikutusta toiminnan
korjaamiseen.
Ilmoituksen voi tehdä sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluva tai vastaavissa tehtävissä,
toimeksiantosopimussuhteessa oleva tai itsenäinen ammattiharjoittaja. Ilmoitusvelvollisuus koskee
julkisia ja yksityisiä sosiaalipalvelun tuottajia. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa
kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.
Jos työntekijä huomaa työssään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon
toteuttamisessa, hän voi tehdä ilmoituksen. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan epäasiallista
kohtaamista, asiakkaan loukkaamista sanoilla, asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan
osallisuus ei toteudu, asiakkaan palvelut eivät vastaa palvelutarpeeseen, asiakkaan kaltoin kohtelua ja
toimintakulttuurista johtuvia asiakkaalle vahingollisia toimia. Myös epäkohdan uhasta, joka on ilmeinen
tai voi johtaa epäkohtaan, tulee ilmoittaa. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä tai
kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoinkohtelua. Esimerkiksi asiakasta tönitään, lyödään tai
uhkaillaan, käytetään hyväksi fyysisesti tai taloudellisesti, puhutellaan epäasiallisesti ja loukkaavasti tahi
palvelussa, asiakkaan aseman ja oikeuksien toteuttamisessa, perushoivassa ja hoidossa on vakavia
puutteita. Ilmoitus tehdään aina, kun asiakkaaseen kohdistuu epäkohta tai sen uhka, ei henkilökuntaan
liittyvistä tilanteista. Ilmoituksen tekemisen tulee aina ensisijaisesti perustua asiakkaan
huolenpitoon liittyviin tarpeisiin.
Toimintakulttuuriin sisältyvistä ongelmista voi olla kyse esimerkiksi yksilön perusoikeuksien
rajoittamisesta vakiintuneita hoitokäytäntöjä suoritettaessa. Pakotteiden ja rajoitteiden käytöstä tulee
olla aina asiakaskohtainen, määräaikainen lupa ja ilmoitus tulee tehdä, jos pakotteita ja rajoitteita
käytetään muutoin. Mikäli toimintakulttuuri ei ole suoranaisesti vahingollista asiakkaille, siihen pitää
puuttua ensisijaisesti omavalvonnan kautta, esimerkiksi resurssiin ja kiireeseen liittyvät asiat.
Vapaamuotoinen ilmoitus tehdään yksikön lähiesimiehelle joko suullisesti tai kirjallisesti välittömästi,
kun työntekijä havaitsee asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan.
Lähiesimies ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Lähiesimiehen on ilmoitettava
asiasta palveluesimiehelle, joka arvioi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyden. Palveluesimies hyväksyttää
tehdyt toimet palvelualuepäällikölle. Palvelualuepäällikkö ilmoittaa sosiaali-ja terveyspalvelujen
johtajalle ja tarvittaessa aluehallintovirastolle tai Valviralle.
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Prosessikuvaus SHL 48 ja 49 § mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta
Työntekijä 🡪Havaitsee asiakkaan epäasiallisen kohtelun 🡪 Tekee ilmoituksen epäasiallisesta kohtelusta
kirjallisesti tai suullisesti lähiesimiehelle
Lähiesimies🡪Ryhtyy tarvittaviin toimiin tilanteen korjaamiseksi 🡪Ilmoittaa tarvittaessa asiasta
palveluesimiehelle
Palveluesimies🡪Arvioi

tehtyjen

toimenpiteiden

riittävyyden

ja

tarvittaessa

ilmoittaa

tehdyt

toimenpiteet palvelualuepäällikölle ja tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajalle 🡪Lähettää
arvionsa tehdyistä toimenpiteistä palveluesimiehen ja lähiesimiehen kautta työntekijälle.
Lähiesimies Työntekijä 🡪 Lähiesimies käy tilanteen läpi ilmoituksen tehneen työntekijän kanssa
Aaltorannan palvelutalossa asiakkaalla tai omaisella on mahdollisuus kertoa havaitsemistaan
turvallisuuspuutteista henkilöstölle suoraan tai antaa palautetta sähköisellä lomakkeella kaupungin
Internet-sivuilla (rovaniemi.fi). Sähköinen palautelomake

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen
Haipro ilmoituksen tekijä dokumentoi tapahtuneen myös Lifecare-potilastietojärjestelmään. Esimies
huolehtii vaaratilanteiden käsittelystä yksikössä. Vaara- ja haittatapahtumat käsitellään
luottamuksellisesti, ilman syyllistämistä. Tapahtuneesta otetaan avoimessa ilmapiirissä oppia ja
toimintaa kehitetään, jotta jatkossa vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin. Yhteenveto haittatapahtumista
käydään läpi vuosittain.
Haittatapahtuman sattuessa siitä kerrotaan avoimesti asiakkaalle ja omaiselle sekä keskustellaan
mahdollisista haittatapahtuman seurauksista. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut
haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta.
Esimies tai vastaavana vuorossa oleva henkilö vastaanottaa asiakkaan tai omaisen antaman suullisen
palautteen. Palaute käsitellään ja käsittelyn lopputuloksesta annetaan tieto käsittelyn asiakkaalle tai
omaiselle. Kirjallista palautetta varten on yksiköissä olemassa palautelaatikko. Kirjallinen palaute
käsitellään yksikössä mahdollisimman pian (1-4 viikon kuluessa) ja lopputuloksesta annetaan tieto
asiakkailta tai heidän omaisiltaan suullisena tai kirjallisena, mikäli he ovat jättäneet yhteystietonsa
yhteydenottoa varten.
Toimintaa koskevat mahdolliset muutokset esimies tiedottaa henkilökunnalle yksikön palavereissa ja
laajemmista muutoksista, jotka koskevat myös yhteistyötahoja, tiedotusvastuu on ylemmillä esimiehillä.
Asioista laaditaan myös kirjalliset dokumentit.
Jos epäkohta tai sen uhka on toistuva tai yleistynyt, on henkilökunnalla velvollisuus tehdä
sosiaalihuoltolain 48 §:n mukainen ilmoitus.
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Korjaavat toimenpiteet
Poikkeaville tapahtumille määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen
jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tapahtumien syiden selvittäminen ja niihin
perustuen menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Tiedot dokumentoidaan sähköisissä
järjestelmissä.

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano
Laatupoikkeamat, epäkohdat ja läheltä piti -tilanteet sekä haittatapahtumat käsitellään Aaltorannassa
esimiehen toimesta, ja niistä keskustellaan hoitohenkilökunnan kanssa palavereissa ja raporteilla.
Palavereista kirjataan muistiot, joka lähetetään henkilökunnalle omassa sähköpostijakeluryhmässä.
Käytössä on myös Aaltorannan jaettu Drive-tiedosto. Muille yhteistyötahoille ilmoitetaan tapahtumista
puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

4. Asiakkaan asema ja oikeudet
4.1 Palvelutarpeen arviointi
Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan asukkaan muutettua palvelukotiin. Arvioinnin lähtökohtana on
henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä
huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä
kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita
ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan
huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten
terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu.
Asiakkaan ja lähiomaisen kanssa järjestetään hoitokokous, jossa myös omahoitaja on mukana. Jatkossa
asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa mittarina käytetään RAI-arviointia, lisäksi käytössä on myös
MMSE-, MNA-, GDS-, BRADEN arvioinnit, sekä kivun arvioinnissa on käytössä PAINAD-mittari.

4.2 Hoito- ja palvelussuunnitelma
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai
kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan
elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan
yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa Aaltorantaan muuton jälkeen. Palvelukodin sairaanhoitaja ja
asiakkaan
omahoitaja
laativat
kirjallisen
suunnitelman
LifeCare potilastietojärjestelmään
KHTIIV-välilehdelle. Suunnitelma päivitetään 6 kk välein, tai tarvittaessa. Asiakkaalla ja hänen
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lähiomaisellaan on mahdollisuus osallistua suunnitelman päivitykseen. Vanhuspalvelulain 16 §:n mukaan
iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava suunnitelmaan.
Aaltorannassa asiakkaiden toiveita hoidon suhteen kuunnellaan ja huomioidaan. Vuorovaikutus voi olla
haasteellista muistisairaudesta johtuen. Tällöin keskustelu asiakkaan lähiomaisen kanssa antaa tietoa
toiveista, joita hän on tuonut mahdollisesti aikaisemmin elämässään esiin. Elämänpuu-lomake on apuna
tiedon keräämisessä.
Jokainen hoitaja toimii omahoitajana yhdelle tai kahdelle asiakkaalle. Omahoitajan tehtävänä on
varmistaa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman ajantasaisuus ja tehdä tarvittavat päivitykset.
Sairaanhoitaja toimii apuna suunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä. Omahoitaja tiedottaa
asiakkaansa hoitosuunnitelman sisällön muutoksista raporteilla toisille hoitajille. Hoito- ja
palvelusuunnitelma löytyy KHTIIV-lehdeltä Lifecare järjestelmästä. Päivittäiset kirjaukset tehdään
ASPAL-lehdelle, johon dokumentoituu hoito- ja palvelusuunnitelman toteutuminen.

4.3 Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
Aaltorannassa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta tuetaan jatkuvasti. Jokaisella asiakkaalla on oikeus
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Asiakkailla ovat omat osin omilla
huonekaluilla ja esineillä sisustetut huoneet, joissa he voivat halutessaan viettää aikaa. Yksityisyyden
suojelemiseksi huoneiden ovet on mahdollista lukita, ja näin ollen estää toisten asukkaiden kulku
huoneisiin. Asiakas saa halutessaan huoneensa avaimen itselleen. Asiakkaiden läheiset ovat tervetulleita
vierailulle aina. Henkilökunta kunnioittaa ja vahvistaa toiminnallaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta
esimerkiksi kuuntelemalla ja toteuttamalla asiakkaan toiveita mm. pukeutumisesta, ruuasta tai
ajanvietosta. Käytössä on Elämän puu-lomake, johon on kirjattu asiakkaan elämään liittyviä tärkeitä
asioita lähiomaisen avustuksella. Asiakkaat voivat halutessaan osallistua Aaltorannassa tapahtuvaan
yhteiseen toimintaan. Heidän toiveet ja mielipiteet huomioidaan toiminnan suunnittelussa.
Muistisairauteen voi liittyä käytökseen vaikuttavia häiriöitä, mm. vaeltelu ja tavaroiden keräily voivat olla
tällaisia oireita. Aaltorannassa on sallittu asiakkaiden vapaa liikkuminen ja touhuilu, yleisissä tiloissa
olevat tavarat ovat sellaisia, joiden kuljettelu ei tuota vahinkoa. Koristeet ja kausisomisteet sijoitellaan
niin, että ne pysyvät paikoillaan ja tuottavat pitkään iloa. Muistisairaiden yksikössä lukittavilla
ulko-ovilla voidaan varmistaa se, että asiakas saa liikkua yksikön tiloissa vapaasti mutta turvallisesti,
ilman eksymisriskiä.
Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja
toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Sosiaalihuollossa
itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden
terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään
asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen
periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Asiakkaan hoito- ja
palvelusuunnitelmaan kirjataan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen käytännöistä ja välineistä.
Aaltorannassa itsemääräämisoikeutta koskevista periaatteista ja käytännöistä keskustellaan sekä
asiakasta hoitavan lääkärin että omaisten ja läheisten kanssa ja ne kirjataan asiakkaan hoito- ja
palvelusuunnitelmaan. Rajoittamistoimenpiteistä tehdään kirjaukset myös asiakasasiakirjoihin.
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Ikäihmisten palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan rajoitustoimia koskeva erillinen ohje löytyy
Rovaniemen kaupungin Laadunhallinta-, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelmasta.
Seuraavat toimet katsotaan turvallisuuteen
toimintayksikön johtaja tai vastuuhenkilö:

ja

hoidon

laatuun

liittyviksi,

päätöksen

tekee

-Kävelykykynsä menettäneillä asiakkailla voidaan käyttää turvavöitä kaatumisten
ennaltaehkäisyyn, eikä niiden käyttämistä pidetä liikkumisen rajoittamisena.
-Asukkaan oman huoneen ovea voi pitää lukittuna asukkaan omasta tahdosta tai
poikkeuksellisissa tapauksissa turvallisuussyistä toisten vaeltavien/levottomien/aggressiivisten
asukkaiden vuoksi (esim. pelokas tai avuton asukas). Ovien lukitseminen ei saa olla
säännönmukainen päivittäin toistuva toimenpide. Asiasta tulee keskustella yhdessä asukkaan ja
omaisen kanssa sekä päätös on kirjattava hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Aina on varmistettava
turvallisuus, eli asukas pystyy poistumaan niin halutessaan ja/tai kaikilla hoitajilla on avaimet
huoneeseen.
Epäselvissä tilanteissa on perusteltua konsultoida hoitavaa lääkäriä. Kaikkia rajoittamistoimia käytetään
mahdollisimman vähän ja lyhyen aikaa ja vain, kun se potilaan turvallisuuden kannalta on täysin
välttämätöntä. Henkilökunnan tulee huolehtia siitä, että rajoitustoimien ja turvavälineiden käyttö
tapahtuu asianmukaisesti ja ohjeita noudattaen sekä siitä, että asiakkaan valvonta on riittävää.
Aaltorannassa on käytössä tarvittaessa sängynlaitalupa ja turvavyön käyttölupa tuolissa tai
pyörätuolissa, sekä hygieniahaalarin käyttö tarvittaessa. Hoitava lääkäri vahvistaa luvat.

4.4 Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen
Asiakkaiden ja heidän läheistensä näkemyksiä ja toiveita otetaan huomioon palvelujen toteuttamisessa ja
kehittämisessä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on
myös systemaattisesti eri tavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä.
Aaltorannassa saadaan toiminnasta suoraa palautetta niin asiakkailta kuin heidän läheisiltään vierailujen
yhteydessä tai puhelimitse. Asiakkaiden toiveita kysytään säännöllisesti ja tulevista tapahtumista
keskustellaan yhteisössä. Asukaskokouksia, joista laaditaan pöytäkirja, pidetään toisinaan. Omaisten
osallisuus asiakkaiden arjessa on mahdollista, ja yhteistyötä omaisten kanssa tuetaan.

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
Asiakkailta ja omaisilta saatu palaute käsitellään yksikköpalavereissa, ja toimintaa kehitetään saadun
palautteen perusteella. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään säännöllisesti. Viimeisin asiakastyytyväisyyskysely tehtiin joulukuussa 2020, jossa kehityskohteeksi nousi mm. asiakkaiden ulkoilu.
Palautteesta saatu tieto otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Esimerkiksi
asiakastyytyväisyyskyselyssä esiin noussut ulkoilu on nostettu kehityskohteeksi, ja asiakkaiden ulkoilua
on lisätty.
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4.5 Asiakkaan oikeusturva

Muistutuksen käsittely: palveluesimies Anne Mattila ja palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander
Muistutuslomake sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusta

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Potilas- ja sosiaaliasiamies
Merikratos Oy

050 341 5244
(päivystys ti klo 12–15 ja
ke-to klo 10–13)

sosiaaliasiamies@merikratos.fi (ei
voi lähettää salassa pidettäviä
tietoja)

Muistutukset käsitellään palveluesimiehen ja palvelualuepäällikön toimesta Aaltorannan henkilökuntaa
kuunnellen. Muistutusta koskeva asia käydään henkilökunnan kanssa läpi ja toimintaa kehitetään siltä
osin, mikäli laadussa on parannettavaa. Mahdolliset toimenpiteet asian korjaamiseksi käynnistetään.
Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on n. kaksi viikkoa.

5. Palvelun sisällön omavalvonta

5.1 Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta
Aaltorannassa on hoitotyön periaatteet ja arvot, mm. yksilöllisyyden- ja tasa-arvoisuuden periaatteet,
jotka ohjaavat päivittäistä hoitotoimintaa. Yhteistyössä omaisten kanssa saadaan arvokasta tietoa
yksilöllisen hoitotyön toteuttamiseen ja hoidon suunnitteluun. Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja
kuntouttavaan toimintaan.
Jokaisen asukkaan kohdalla huomioidaan voimavaralähtöisesti kuntouttava hoito-ote. Fysioterapia ja
veteraanikuntoutus toteutuvat lääkärin lähetteen perusteella.
Virkistystoimintaa sekä kulttuuria toteutetaan henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden (omaiset, SPR,
Neuvokas, seurakunta, päiväkodit, kaverikoirat ym.) toimesta. Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan ja
ikäihmisten palveluissa työskentelevä kulttuurituottaja järjestää säännöllisesti erilaisia tapahtumia
Aaltorannassa. Asiakkailla on myös mahdollisuus kauneudenhoitoon yksikössä tai yksikön ulkopuolella.
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Aaltorannassa järjestetään sekä yksilö- että ryhmätoimintaa. Hilda-ohjelmisto on säännöllisessä
käytössä tuomassa virikkeellisyyttä musiikin ja muiden erilaisten kuunneltavien, katseltavien ja
toiminnallisten ohjelmien muodossa. Asiakkaat ulkoilevat kesäaikana runsaammin, jolloin seurataan,
että kaikki pääsevät ulos vuorollaan. Kesäaikana harrastetaan myös pienimuotoista puutarhanhoitoa
sisäpihalla. Talviaikana ulkoilu on rajoitetumpaa säästä johtuen. Asiakkaat voivat ulkoilla myös omaisten
toimesta.
Aaltorannassa järjestetään juhlia vuodenaikojen mukaan mm. joulu, pääsiäinen ja juhannus. Asiakkaiden
syntymäpäivät huomioidaan myös kakkukahvien muodossa, jonka asukkaat vuorollaan halutessaan
mahdollistavat.
Liikunta-, kulttuuri- ja harrastustoiminnan toteutumista seurataan päivittäisen kirjaamisen ja suullisen
raportoinnin avulla. Päivittäinen kirjaaminen nojaa asukkaille tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan,
jota päivitetään puolivuosittain ja tarvittaessa. RAI- arvioinneista saatuja tietoja voidaan myös hyödyntää
suunnittelussa.

5.2 Ravitsemus
Aaltorannassa seurataan asiakkaiden ravinnon- ja nesteensaantia päivittäin huomioiden valtakunnalliset
ravintosuositukset. Ruoka valmistetaan Näsmäntien keittiöllä ja kuljetetaan lämpimänä Aaltorantaan
päivittäin. Aamupalalla tarjottava puuro valmistetaan yöhoitajien toimesta yksikössä omassa
lämpökaapissa. Kaikilla ruokahuoltoon osallistuvilla hoitajilla on suoritettuna hygieniapassi.
Jääkaappien ja pakastimen, sekä ruokien lämpötiloja niin kylmänä että kuumana seurataan säännöllisesti
viikoittain. Lämpötilat kirjataan erilliselle seurantalomakkeelle. Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
suorittaa elintarvikevalvontaa seuraamalla keittiön puhtaanapitoa, henkilökunnan toimintaa,
elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja valmiin ruuan vastaanottoa ja säilytystä. Oiva-raportti on nähtävillä
yksikössä.
Asiakkaille tarjotaan aamiainen, lounas + kahvi, välipala, päivällinen ja iltapala. Tarvittaessa tarjotaan
välipalaa myös yöllä ja ruokailujen välissä. Huomioidaan, ettei asukkaille tule yli 11 tunnin paastoa.
Ruokailuajat:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Aamupala klo 7.30 alkaen
Lounas ja kahvit n. klo 11.30 alkaen
Välipala klo 14
Päivällinen klo 16.00 alkaen
Iltapala klo 19.30 alkaen

Asiakkaiden ravitsemusseurannassa huomioidaan erityisruokavaliot, ruokahalu, yksilölliset tottumukset,
annoskoko, ruuan koostumus (sose, pehmeä) sekä asukkaan kykeneminen itse/avustettuna
ruokailemaan.
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Asiakkaan ravinnon- ja nesteensaantia seurataan säännöllisellä painon tarkkailulla, vähintään kerran
kuukaudessa. Tarvittaessa tarjotaan ravintolisiä ja ruokahalua lisäävää ravinneaineita. Päivittäiset
havainnot kirjataan asiakastietojärjestelmään. Ravitsemustilan arviointi (MNA) tehdään säännöllisesti
RAI-arvioinnin yhteydessä puolivuosittain tai tarvittaessa. Lisäksi seurataan asiakkaiden eritystoimintaa
sekä yleistä vointia ja jaksamista.

5.3 Hygieniakäytännöt
Aaltorannassa toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti asiakkaiden henkilökohtaista ja
ympäristöhygieniaa,
ja
sen
toteutumista
seurataan
osana
päivittäistä
kirjaamista.
Hygieniayhdyshenkilöinä toimivat Aaltorannan sairaanhoitajat. Käytössä on tarvittavat suojavälineet.
Yhteistyötä tehdään tarvittaessa LSHP:n hygieniahoitajien kanssa mm. koulutuksen ja konsultoinnin
kautta. Hyvään hygieniaan kuuluu tehokas käsihygienia, aseptisen työjärjestyksen noudattaminen,
riittävä ympäristön puhtaanapito, hoitovälineiden puhtaudesta ja steriiliydestä huolehtiminen sekä
ohjeidenmukainen suojainten ja suojakäsineiden käyttö.
Tavanomaisten varotoimien lisäksi noudatetaan erityisiä varotoimia infektiota sairastavan asukkaan
hoidossa sekä epidemian aikana. Yksiköissä on viikkosuunnitelmat asukkaiden suihkupäivistä ja
asukashuoneiden ja yleisten tilojen siivouksesta, joita noudatetaan. Siivouksen seurantaa toteutetaan.
Covid19-pandemian vuoksi hygieniakäytäntöjä on tehostettu asukashuoneiden ja yleisten tilojen
kosketuspintojen osalta. Siivouksesta pidetään kirjanpitoa. Henkilökunnan suojautuminen
pisaraeristystilanteessa toteutetaan LSHP:n ohjeistuksen mukaan. Palvelukodin asukkaat kuuluvat
koronataudin riskiryhmään, jolloin lähihoitotyössä käytetään kirurgista suu-nenäsuojainta LSHP:n
ohjeen mukaan. Läheisten vierailut toteutetaan turvallisesti Rovaniemen kaupungin oman ohjeistuksen
mukaisesti.
SOL-palvelut toteuttaa suunnitelman mukaisia puhtaanapitotehtäviä. Huoneiden ja yhteisten tilojen
siivous on kerran viikossa jakautuen kahdelle päivälle. Siivoustyön laadun varmistamiseksi
palveluntuottajan esimies tekee omaa laadunseurantaa 2-4 kertaa vuodessa, josta toimitetaan kirjallinen
dokumentti tilaajalle. Palvelun tuottaja ja tilaaja käsittelevät seurantaraportit vähintään kaksi kertaa
vuodessa. Tilaaja ja tuottaja tekevät myös yhdessä visuaalista seurantaa palvelun laadusta.
Laadunseuranta perustuu sopimuksen laatutason kuvauksiin suhteessa toteutuvaan siivouksen laatuun.
Muu siivoustyö jakautuu laitoshuoltajan ja hoitajien kesken. Päivävuorossa oleva henkilökunta siivoaa
wc:t ja kosketuspinnat päivittäin. Yövuoron hoitajat tekevät siivoustyötä erillisen suunnitelman
mukaisesti. Liinavaatteet pestään keskuspesulassa, hoitajat ja laitosapulaiset huolehtivat asiakkaiden
päivävaatteiden pesusta Aaltorannassa. Laitos- ja hoiva-avustajat huolehtivat siivoustehtävistä
tehtävänkuvansa mukaisesti.
Uusille työntekijöille perehdytetään siivous- ja pyykinpesukäytännöt. Pesuaineiden käsittelystä on
kirjalliset ohjeet ja käyttöturvallisuusselosteet. Hygieniayhdyshenkilöt tiedottavat muutoksista
henkilökunnalle. LSHP:n infektioidentorjuntayksikkö järjestää tarvittaessa ohjausta ja koulutusta mm.
moniresistenssien bakteerien torjuntaan liittyen.
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5.4 Terveyden- ja sairaanhoito
Aaltorannan toiminta on osa ikäihmisten sosiaalipalveluita ja lääkäripalvelut järjestetään ikäkeskuksesta.
Omalääkäri Nina Poutiainen käy Aaltorannassa n. kerran kuukaudessa. Aaltorannassa terveyden- ja
sairaanhoidosta vastaa koko henkilökunta asukkaan voinnin seurannan osalta. Päävastuussa on osaston
oma lääkäri sekä palveluvastaava ja sairaanhoitaja. Yksiköissä toteutetaan kuntouttavaa hoito-otetta
sekä yksilöllistä hoitoa ja hoivaa.
Suun terveydenhoidon tarvetta arvioidaan päivittäisessä hoitotyössä ja tarvittaessa asiakas ohjataan
kunnallisen- tai yksityisen hammashoidon palveluihin.
Kiireetön sairaanhoito järjestyy oman lääkärin kautta ja kiireellisissä tapauksissa otetaan yhteys
päivystävään lääkäriin. Yhteydenotosta on kirjallinen ohje. Asiakkaan voinnin muuttuessa normaalista
poikkeavaksi hänen vointiaan tarkkaillaan ennen lääkärin konsultointia erillisen seurantalomakkeen
avulla.
Elämän loppuvaiheessa Aaltorannassa toteutetaan palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tarvittaessa
kotisairaalan tukemana. Saattohoidossa korostuu hyvä perushoito ja kivun lievitys. Myös psyykkisen ja
hengellisen voinnin tarpeisiin vastaaminen huomioidaan. Saattohoidon toteutuksesta on
organisaatiossa laadittuna erillinen ohje, joka on saatavilla yksikössä.
Ohjeet äkillisistä kuolemantapauksista ja kuolemansyyn selvittelystä on saatavilla yksikössä.
Aaltorannassa asiakkaiden terveyttä seurataan päivittäisen hoitotyön osana. Säännöllinen seuranta
esimerkiksi verenpaineen, painon tai verensokerin mittaamisen suhteen toteutetaan sovitusti ja
dokumentoidaan päivittäiskirjauksiin. Myös havainnot voinnin muutoksista kirjataan.

5.5 Lääkehoito

Aaltorannassa noudatetaan valtakunnallisia suosituksia ja ohjeita lääkehoidossa ja lääkehoidon
järjestämisessä. Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palveluissa on käytössä Turvallisen lääkehoidon
suunnitelma, jossa määritellään kunkin ammattiryhmän oikeudet ja vastuut lääkehoidon
toteuttamisessa. Henkilökunta päivittää lääkehoito-osaamistaan säännöllisesti koulutuksen avulla sekä
perehtyy lääkehoitosuunnitelmaan lukukuittauksella. Yksikön esimies varmistaa henkilökunnan
tarvittavan osaamisen ja lääkehoidon toteutuksen asianmukaiset olosuhteet. Hän ohjaa ja valvoo
lääkehoidon toteutumista ja laatua. Hän osallistuu lääkehoitoon sairaanhoitajan ammattiryhmän
mukaisesti tarvittaessa.
Omalääkäri vastaa määräämästään lääkehoidosta ja lääkehoidon kokonaisuudesta sekä myöntää
lääkehoitoa koskevat luvat ammattihenkilöille. Lääkäri arvioi asiakkaan lääkityksen tarvittaessa. Lisäksi
yksikössä on nimetty lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja. Lääkekeskuksen farmaseutti käy
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tarvittaessa tarkastamassa lääkehuoneen, säilytystilat ja lääkehoidon toteuttamistavat. Aluehallintoviraston valvontatarkastuksia suoritetaan tarvittaessa.
Turvallisen lääkehoidon suunnitelma tarkastetaan ja päivitetään vuosittain ja tarvittaessa. Palvelualueen
yksiköiden lääkehoidosta vastaavat sairaanhoitajat tekevät yhteistyötä lääkehoitosuunnitelman
päivittämisessä. Palveluasumisen oma suunnitelma on nähtävillä toimintayksikössä. Laajempi yleinen
suunnitelma löytyy intranetistä Lanssista: Turvallisen lääkehoidon suunnitelma.
Lääkkeen tai rokotteen haittavaikutuksesta tehdään ilmoitus sähköisesti tai kirjallisesti lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen Fimeaan sekä HaiPro-järjestelmään. Kaikista lääkehoitoon
liittyvistä poikkeamista tai vaara/haittatapahtumista tehdään myös HaiPro-ilmoitus.
Aaltorannassa asiakkaiden muistisairauksiin liittyviä muutostilanteita tai käytösoireita pyritään
hoitamaan mahdollisimman paljon myös lääkkeettömiä hoitomuotoja käyttäen.
Lääkehoidosta vastaavat: Lääkäri Nina Poutiainen, palveluvastaava Päivi Väinämö sekä lääkehoidon
vastaava sairaanhoitaja Tarja Heikka

5.6 Monialainen yhteistyö

Asiakkaat
ohjautuvat
palvelukodin
asukkaiksi
SAS-työryhmän
päätöksellä.
Palvelukotiin
siirtymävaiheessa yhteistyötä tehdään SAS-hoitajien kanssa. Palvelukodissa asiakkaan hoito on
kokonaisvaltaista, tarvittavat lisäpalvelut (lääkäripalvelut, suun terveydenhoito, kuntoutus, fysioterapia,
kulttuuri) järjestetään joko kunnan tai yksityisen palveluntarjoajan ja vapaaehtoisjärjestöjen tuottamana.
Yhteistyö suun terveydenhoidon kanssa käynnistyi kesällä 2021, jolloin suuhygienisti ja hammaslääkäri
aloittivat kotikäynnit palvelutaloihin.
Koulutus- ja kehittämisyhteistyötä tehdään erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja oppilaitosten
kanssa (esim. hygienia, ergonomia, ensiapu, opiskelijoiden kenttäneuvottelut).
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6. Asiakasturvallisuus
6.1 Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Aaltoranta toimii vuokratiloissa Yrjö- ja Hanna säätiön tiloissa Lounakodilla, ja vastuu kiinteistön
paloturvallisuudesta on omistajalla. Toiminnan turvallisuus on toimijan vastuulla. Palo- ja
pelastusviranomainen suorittaa yksiköiden palo- ja pelastustarkastukset ohjelmiensa mukaisesti kolmen
vuoden välein. Palo- ja pelastustoimen asiakirjat ovat Pelsu-ohjelmassa ja niitä päivitetään kerran
vuodessa tai muutosten yhteydessä. Aaltorannassa on laadittu poistumisturvallisuusselvitys
henkilökunnan kanssa yhteistyössä. Turvakävelyjä pidetään uusille työntekijöille perehdytyksen
yhteydessä, sekä palo- harjoitusten yhteydessä vuosittain.
Aaltorannassa on turva- ja vartijapalvelut Lapsec oy:n toimesta. Hätätilannetta varten käytössä on
rannekepainike, jonka hälytykset menevät vartijapalveluihin. Vartija tulee aina paikalle 15 minuutin
viiveellä napinpainalluksesta, oli kyseessä todellinen hätä tai vahinkopainallus. Lisäksi hälytys siirtyy
myös Lounakodin henkilökunnalle.
Ennakkoon tiedossa olevaan väkivallan uhkaan voi vartijan soittaa myös valvomaan tilannetta p. 010 320
5830. Tarvittaessa soitetaan hätäkeskukseen 112.
Terveydensuojelulain
nojalla
annetun
asetuksen
(1280/1994)
4§:n
mukainen
ilmoitus
terveydensuojeluviranomaiselle on tehty toiminnan siirtyessä nykyiseen kiinteistöön vuonna 2012.

6.2 Henkilöstö
Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet
Aaltorannassa välittömään hoitotyöhön osallistuvan henkilökunnan mitoitus on 0,62. Välillisen
hoitotyön mitoitus on 0,13. Ostopalvelujen osalta mitoitus ei sisälly tähän laskentaan.
Aaltorannan henkilöstörakenne:
⮚

palveluvastaava

⮚

2 sairaanhoitajaa/ (1 varahenkilö, esimiehen sijainen)

⮚

13 lähihoitajaa

⮚

2 hoiva-avustajaa

⮚

1 laitosapulainen

Aaltorannassa aamuvuorossa on 5, iltavuorossa 4 ja yövuorossa 2 hoitajaa. Aamuvuorossa työskentelee
lisäksi keittiötyöntekijänä laitosapulainen tai yksi lähihoitajista tai hoiva-avustajista. Poikkeustilanteita
varten on palveluasumisen ja hoivan yksiköihin laadittu valmiussuunnitelma henkilöstön riittävyyden
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varmistamiseksi. Henkilökuntaa voidaan tarvittaessa siirtää työskentelemään yksiköstä toiseen
äkillisessä tarpeessa.
Palveluvastaava huolehtii oman työnsä organisoimisesta ja suunnittelusta oman vuosikellon mukaisesti.
Kognitiivisen ergonomian huomioiminen on painopisteenä työhyvinvoinnin kehittämisessä
organisaatio- tasolla. Esimiehen työpiste sijaitsee palvelukodin tiloissa, joten vuorovaikutus asiakkaiden
ja henkilökunnan kanssa on säännöllistä ja keskusteluyhteyteen on matala kynnys.
Aaltorannassa työskentelee yksi laitoshuoltaja, jonka työ painottuu keittiötyöhön. Hoitohenkilökunta
huolehtii osaltaan sovituista välillisen hoitotyön tehtävistä (mm. siivous- ja pyykinhuoltotöistä), joihin
henkilöstömitoitus on määritelty erikseen.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet
Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään sekä
työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Sijaisten rekrytoinnissa periaatteena on
asukasturvallisuuden takaaminen riittävällä osaamisella ja henkilökuntamäärällä. Sijaistarve arvioidaan
tilannekohtaisesti huomioiden asukasmäärä ja hoitoisuus. Kuntarekry-järjestelmän käyttäminen
työntekijän etsimisessä on käynnistynyt vuoden 2021 aikana. Yksiköissä on käytössä myös ajan tasalla
oleva sijaislista. Tarvittaessa töitä organisoidaan uudelleen ja tehdään yhteistyötä eri toimipisteiden
kesken.
Henkilöstön poikkeamatilanteita varten (mm. henkilöstön vajetilanteet tai ylimääräisen henkilöstön
tarve) on olemassa ohje sijaisten hankkimisesta. Ohje löytyy laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmasta, joka on saatavilla yksikössä. Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palveluissa toimii myös
sijaispooli, josta hankitaan työntekijöitä äkillisiin poissaoloihin.
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeudet tarkistetaan rekrytoinnin yhteydessä Valviran
Julki-terhikki ja Julkisuosikki tietopalvelusta.
Hoitotyön opiskelijoiden toimiessa työntekijänä suoritetut opintopisteet tarkastetaan pätevyyden
varmistamiseksi. Terveydenhuollon henkilöstön osaamisen puutteista johtuvasta vakavasta vaara- tai
haitta-tapahtumasta tehdään ilmoitus/selvityspyyntö Valviraan.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta
Vuonna 2021 omavalvonnan valvontakäynnin yhteydessä nousi kehityskohteeksi koko palveluasumisen
toimialueella perehdytyksen kehittäminen. Yhteinen perehdyttämisen ohjeistus ja muistilista laadittiin
työkaluksi henkilökunnalle. Ohjeessa on lyhyesti kuvattu yksiköiden keskeiset toimintaympäristöön
liittyvät asiat ja työnteon käytänteet. Muistilista helpottaa tarkastamaan, että oleelliset asiat on
työntekijälle perehdytetty.
Uusien työntekijöiden perehdytys tapahtuu parityöskentelyn ohessa. Perehdytysaika ja perehdytyksen
sisältö riippuu sijaisuuden pituudesta ja toimenkuvasta. Perehdytysvastuu on koko henkilökunnalla.
Työntekijän luettavissa on yksikön omavalvontasuunnitelma ja perehdytyskansio. Perehdytyksessä
huomioidaan erityisesti turvallisuusasiat. Ohjeet riskienhallintaan mm. tapaturmien, väkivallan ja paloja pelastusturvallisuuden osalta käydään läpi. Myös tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät asiat kuuluvat
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perehdytykseen. Työntekijä suorittaa Granite-tietosuojakoulutuksen työsuhteen alkaessa ja kolmen
vuoden välein, sekä allekirjoittaa salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen, joka on käyty läpi esimiehen
kanssa.
Henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään kaupungin sisäisinä koulutuksina, lisäksi hyödynnetään
Lappican, LSHP:n tai REDU:n koulutustarjontaa. Lääkehoitokoulutukset suoritetaan verkko-opintoina
Mediecon koulutusympäristössä.

6.3 Toimitilat

Aaltorannassa asiakashuoneet ovat kooltaan n.38m². Huoneissa on omat wc- ja pesutilat.
Sähkökäyttöiset vuoteet kuuluvat kalustukseen, mutta muuten asiakkaat voivat sisustaa huoneitaan
omilla huonekaluilla ja esineillään. Yhteisiä tiloja ovat päiväsalit, joita käytetään asukkaiden ruokailuun ja
harrastustoimintaan. Kodikkuutta on pyritty lisäämään vuodenkiertoon sopivilla somisteilla. Kaupungin
taidemuseon kokoelmista lainassa olevat taulut tuovat myös iloa. Asiakkaiden käytössä on myös sauna ja
kesäisin aidattu piha-alue. Asiakas on vuokrasuhteessa Rovaniemen kaupunkiin asuessaan
palvelukodissa, jolloin huone on pelkästään hänen käytettävissään.
Kiinteistön omistaja on Yrjö- ja Hanna säätiö, ja kiinteistön huollosta vastaa Lassila&Tikanoja 24h/vrk.

6.4 Teknologiset ratkaisut

Aaltorannassa on käytössä asiakkaiden hyvinvointia seuraava Vivago-järjestelmä. Sen avulla asiakkaan
avuntarpeesta saadaan oikea-aikaista tietoa aktiviteetti- tai painikehälytysten muodossa. Hoitajilla on
käytössään älypuhelimet, joilla he vastaanottavat hälytykset. Kutsulaitteiden hälytyksiin vastataan
henkilökohtaisesti käymällä asukkaan luona. Pääsisäänkäynnin yhteydessä järjestelmä toimii myös
kulunvalvontana, ja ilmoittaa asiakkaan poistumisesta. Järjestelmässä on liitettynä myös hoitajien
hätäpainike, jonka avulla saadaan hälytettyä vartija paikalle tarvittaessa. Uudet työntekijät
perehdytetään Vivagon käyttöön.
Muut asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi tai turvallisen hoidon ja palvelun
toteuttamiseksi käytössä olevat laitteet: Lifecare -potilastietojärjestelmä, puhelimet, erilaiset noston ja
siirron apuvälineet. Tarvittaessa vuoteeseen on saatavilla vaihtuvapaineinen patja apuvälinepalveluista
lääkärin suosituksella.
Aaltorannassa on käytettävissä myös Paro-robotti hylje, jonka avulla muistisairaan tunnekontaktia
voidaan aktivoida.
Palveluvastaava huolehtii, että henkilökunta on tutustunut laitteiden ja välineiden toimintaohjeisiin ja
käytön periaatteisiin. Palveluvastaava on päävastuussa, mutta henkilöstöstä on nimetty turva- ja
kutsulaitteiden vastuuhenkilö ja lisäksi eri alueille on nimetty vastuuhenkilöt. Turva- ja kutsulaitteiden
toimivuus testataan säännöllisesti kerran kuukaudessa.
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Lääkehuoneessa on tallentava kameravalvonta. Palveluvastaavalla on tallenteiden katseluoikeus.
Videotallenteita tarkastellaan, mikäli herää epäily epäasiallisesta toiminnasta.

Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Päivi Väinämö

040 841 6883

paivi.vainamo@rovaniemi.fi

6.5 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteilla tarkoitetaan instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai
muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut
ihmisten hoitamiseen. Käytössä on tarpeelliset tutkimuksessa ja hoidossa tarvittavat laitteet, välineet ja
lääkeaineet. Uusien laitteiden ja välineiden käyttökoulutuksesta huolehtii laitteen toimittaja. Välineiden
hankintatarpeen arvioi esimies antaen hankinnasta esityksen omalle esimiehelleen. Laitteiden ja
tarvikkeiden turvallisuudesta vastaa koko henkilökunta. Havaitut poikkeamat ilmoitetaan välittömästi
osaston esimiehelle tai yksikön omille huoltomiehille. Vioittunut laite/väline poistetaan käytöstä
korjaukseen tai laitteen vaihtoon asti. Esimies huolehtii laitteiden huoltopyynnöstä kerran vuodessa ja
tarvittaessa. Terveydenhuollon laitteista on laadittuna yksiköissä oma rekisteri, jota päivitetään
säännöllisesti.
Laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta ja vaaratilanteita koskevista ilmoituksista vastaa yksikön
esimies. Henkilökunta on perehdytetty laitteiden käyttöön, ja he ovat suorittaneet ergonomiakorttikoulutuksen. Yhteistyötä tehdään myös apuvälinepalveluiden kanssa.
Terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta on aina tehtävä ilmoitus
Fimealle niin pian kuin mahdollista:
•
•

Vakavasta vaaratilanteesta 10 vuorokauden kuluessa siitä, kun käyttäjä tai valmistaja on
ensimmäisen kerran saanut tiedon tapahtumasta.
Läheltä piti –tapauksesta 30 vuorokauden kuluessa.

Vaaratilanteista ilmoittaminen Fimealle (1.1.2020 alkaen)
Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitusmenettely on lakisääteinen velvoite, ja sen edellytykset on
kuvattu laissa terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 25 §:ssä. Vaaratilanneilmoitusmenettely on
olennainen laiteturvallisuutta edistävä tekijä ja sen tarkoituksena on mahdollistaa nopea ja tehokas
reagointi laitteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Vaaratilanneilmoitusten perusteella valmistaja saa
tietoa valmistamiensa laitteiden suoriutumisesta arjessa huomioiden laitteen eri versiot ja koot sekä
kehittää laitetta tai valmistusprosessia aiempaa turvallisemmaksi.
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On hyvä huomioida, että lääke-laiteyhdistelmistä tulee tehdä kaksi ilmoitusta: laitteita koskeva
vaaratilanne-ilmoitus ja lääkkeitä koskeva haitta-tapahtumailmoitus.
Ammattimaisen käyttäjän on ilmoitettava Fimeaan ja valmistajalle/valtuutetulle edustajalle tai
maahantuojalle/jakelijalle vaaratilanteista, jotka ovat johtaneet tai olisivat saattaneet johtaa potilaan,
käyttäjän tai muun henkilön terveyden vaarantumiseen JA jotka johtuvat terveydenhuollon laitteen
•

Ominaisuuksista

•

Ei-toivotuista sivuvaikutuksista

•

Suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä

•

Riittämättömästä merkinnästä

•

Riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta

•

Muusta käyttöön liittyvästä syystä

Lisätietoa Lääkinnällisten laitteiden asetuksessa (2017/745): Asetus edellyttää, että valmistajat
raportoivat valvoville viranomaisille tapaukset, joissa tiedettyjen sivuvaikutusten esiintyvyys ylittää
ennalta määritellyn kynnysarvon. Valmistajan vastuulla on selvittää vaaratilanteen syy ja on tärkeää, että
valmistaja saa kaikki tarvitsemansa tiedot. Fimean lisäksi tapahtuneesta vaaratilanteesta tiedotetaan
valmistajan/maahantuojan/jakelijan edustajalle sekä tarvittaessa potilaille ja asiakkaille, käyttöön
luovutettujen laitteiden osalta.

Vaaratilanneilmoituslomake laitevaarasta
Sähköinen käyttäjän vaaratilanneilmoitus
Käyttäjän vaaratilanneilmoituslomake (pdf) Ilmoitus lähetetään sähköpostitse laitevaarat@fimea.fi.
Ilmoituksen voi toimittaa myös faksilla 029 522 3002 tai postitse: Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus (Fimea)/Lääkinnälliset laitteet, Mannerheimintie 166/PL 55, 00034 Helsinki.
Kiireellisissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä ensin puhelimitse 029 522 3341, mutta ilmoitus tulee
tehdä viipymättä myös kirjallisena.

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Päivi Väinämö

040 841 6883

paivi.vainamo@rovaniemi.fi
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7. Asiakas- ja potilastietojen käsittely ja kirjaaminen
Työntekijä perehdytetään päivittäiskirjaamiseen yleisen perehdyttämisen yhteydessä. Jokaisella
työntekijällä on henkilökohtaiset kirjaamistunnukset Lifecare-järjestelmään. Esimies tilaa työntekijälle
kirjaamistunnukset ennen työsuhteen alkamista. Työtehtävästä riippuen järjestelmässä on erilaisia
käyttäjätasoja, ja kukin työntekijä käyttää asiakkaan tietoja siinä määrin kun se on tehtävään nähden
tarpeellista.
Asiakastyön kirjaaminen tehdään jokaisen asiakkaan kohdalla päivittäin. Asiakkaan hoitoon liittyvä
oleellinen tai muuttunut tieto tulee kirjata. Henkilökunnalle on varattu aikaa kirjaamisen toteuttamiseen
työvuoron aikana. Kirjausten sisältöä ja asianmukaisuutta tarkastellaan säännöllisesti.

Henkilökunnalle tiedotetaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista. Henkilökunnalla on
käyttöoikeudet vain Aaltorannan asukkaiden tietoihin. Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaopas löytyy
Lanssista.
Ohjeet rekisteritietojen pyytämiseen ja niiden luovuttamiseen ovat Rovaniemen kaupungin Internet
sivulla ja oheisesta linkistä pääsee tulostamaan tietopyyntölomakkeita asiakkaan pyytäessä. Kirjalliset
pyynnöt rekisteritietojen tarkastamiseksi ja korjaamiseksi, sekä selvitys henkilötietojen käsittelystä
lähetetään Rovaniemen kaupungin kirjaamon kautta. Tietopyynnöt rovaniemi.fi
Jokainen työntekijä ja harjoittelija lukevat ja vakuuttavat allekirjoituksellaan tietosuoja- ja
salassapitolomakkeen, jossa kyseiset asiat käydään läpi. Virka- ja työsuhteinen työntekijä suorittaa
lisäksi myös sähköisen tietosuoja-koulutuksen työn alkaessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.
Kaupungin tietohallinto ja Perusturvan tietosuojatyöryhmä huolehtivat tietosuojaan liittyvien asioiden
saatavuudesta ja tiedottamisesta. Tietoturvan omavalvontasuunnitelma on organisaatiossa laadittuna.
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Teija Karvonen

016-322 4244

teija.karvonen@rovaniemi.fi

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste? – On laadittu:
Ikäihmisten palvelujen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
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8. Yhteenveto kehittämissuunnitelmasta
Toiminnassa todetut kehittämistarpeet
➢ Päivittäiskirjaamisen, RAI-arvioinnin ja hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämisen kehittämiseen
kiinnitetään huomiota. Lisäksi perehdytyssuunnitelma ja perehdytyksen muistilista otetaan
aktiiviseen käyttöön. Asiakkaiden mielekkään arjen toteuttaminen huomioidaan päivittäisessä
hoitotyössä.

9. Omavalvontasuunnitelman laatiminen, seuranta ja hyväksyminen
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavat henkilöt
Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Päivi Väinämö, palveluvastaava

040 841 6883

paivi.vainamo@rovaniemi.fi

Tarja Heikka, sairaanhoitaja, muistihoitaja,
palveluvastaavan varahenkilö

046 922 3311

tarja.heikka@rovaniemi.fi

Aaltorannan henkilökunta

016 322 4713
016 322 4760

Omavalvontasuunnitelman seuranta
Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain, sekä lisäksi kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun
ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Työntekijät perehtyvät suunnitelmaan lukukuittauksella.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus
Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma on nähtävänä Aaltorannassa hoitajien taukotilassa ja pääsisäänkäynnin eteistilassa, ja Rovaniemen kaupungin nettisivuilla: Aaltorannan omavalvontasuunnitelma.

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.
Paikka ja päiväys
Rovaniemi 1.4.2022

Anne Mattila
palveluesimies, Ikäihmisten asumispalvelut ja hoiva
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