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  SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 
 
PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT  
 
Palveluntuottaja 
 
Yksityinen palvelujentuottaja 

Nimi:       

 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 0203263-9 

 

 
 

Kunnan nimi: Loviisa 

 

Kuntayhtymän nimi:       

 
Sote -alueen nimi:       

 
Toimintayksikön nimi 

Emil-koti 
 

Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Perusturvakeskus Degerbynkatu 21 PL 88 07901 Loviisa puh: (019) 5551 vaihde 
 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Senioripalvelut, tehostettu palveluasuminen 9 paikkaa, erityisesti muistisairautta sairastaville 
henkilöille. 
 

Toimintayksikön katuosoite 

Tavastantie 16 C 
 

Postinumero 

07955 
 

Postitoimipaikka 

Tesjoki 
 

Toimintayksikön vastaava esimies 

Leena Byckling 
 

Puhelin 

019 555 455, 044 455 5327 
 

Sähköposti 

leena.byckling@loviisa.fi 
 

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) 

      
 

Palvelu, johon lupa on myönnetty 

      
 

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta 

      
 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta 

      

 

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi
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Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat 

 
Ruokahuolto: ISS OY: ravintolapäällikkö Mari Winqvist puh. 050 5701253 mari.winqvist@iss.fi, 
kokki Jenni Grönroos puh. 0440 555 376, susan.widell@iss.fi 
Kiinteistöhuolto: Loviisan kaupunki kiinteistönhoitaja Toni Hällsten puh. 050 3827 565,  
toni.hallsten@loviisa.fi 
Etelä-Karjalan pesula (työvaatteet) www.saimaantukipalvelut.fi 
HUS logistiikka (varastotavarat) keskusvarasto@hus.fi, 09-47171655 
Mehiläinen (työterveyshuolto) asiakaspalvelukeskus puh. 010 41400, ajanvaraus puh. 010 
4140666, nettiajanvaraus www.mehilainen.fi/ajanvaraus 
 

 
TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET  
 
Toiminta-ajatus 
 

Senioripalveluiden tärkein tehtävä on järjestää toimintaa joka edistää vanhusten hyvinvointia ja 
terveyttä sekä tukea vanhusten mahdollisuuksia itsenäiseen ja mielekkääseen elämään eri asu-
mis- ja hoitoyksiköissä.  
Emil-koti tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista pääasiassa muistisairaille.  
Emil-koti on rakennettu yhteen tasoon ja asukaspaikkoja on 9:n. Emil-koti on kodinomainen ja 
asukkailla on omat huoneet n. 19 neliötä ja wc/suihkutilat sekä yhteiset olohuone/keittiötilat ja 
saunatilat. 
Palveluasumisasukkaan palvelumaksu sisältää: henkilökohtaisen palvelumaksun, peruspalve-
lumaksun, vuokran ja ruokamaksun. Asukas maksaa itse lääkkeet, vaatteet, petivaatteet, hy-
gieniatarvikkeet, kampaajan ja jalkahoitajan (ei sotaveteraanit). Asukas/omaiset kalustavat huo-
neen omilla huonekaluilla, Emil-kodin puolesta tulee sänky ja patja. Apuvälineet asukas voi ostaa 
itse tai lainata Loviisan terveyskeskuksen fysioterapiaosastolta. 
 
Arvot ja toimintaperiaatteet 
 

Ohjenuorana osaston hoitotyössä ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja tasa-
puolisuus. Nämä arvot ovat myös yhteiset Loviisan ikääntymispoliittisen ohjelman ja Loviisan 
kaupungin strategian kanssa (löytyy www.loviisa.fi). 
 

Emil-kodin arvoihin kuuluu lisäksi: hoidon asukaslähtöisyys, itsemääräämisoikeuden kunnioit-
taminen ja omatoimisuuden tukeminen ottaen huomioon yksilölliset tarpeet.  
 

Toimintatavoitteet Emil-kodissa ovat seuraavat: 
 

 osaston ympäristö on mahdollisimman viihtyisä ja kodikas 

 yritämme luoda asuinympäristön, joka tukee asukkaan identiteettiä sekä tukee monipuoli-
sia vuorovaikutustilanteita 

 hoito on asukaslähtöistä ja yksilöllistä 

 hoidolla pyritään edistämään asukkaan toimintakykyä sekä mahdollistamaan elämysrikas 
ja merkityksellinen elämä sekä mahdollistaa arvokas elämä loppuun asti 

 yhteistyö omaisten kanssa on tärkeää 

 henkilökunta joustaa mahdollisuuksien mukaan, seuraa oman ammattitaidon kehittymistä 
ja kouluttautuu säännöllisesti 

 jokaisella asukkaalla on omahoitaja 
 
Asukkaat huomioidaan kaiken toiminnan lähtökohtana. Asukkaita tuetaan ja kannustetaan käyt-
tämään jäljellä olevia voimavaroja, että heidän toimintakykynsä säilyisi mahdollisimman pitkään. 
Asukkaan taustasta, sairauksista, kulttuurista, uskonnosta, varallisuudesta tai hoidon haasteelli-

mailto:mari.winqvist@iss.fi
mailto:susan.widell@iss.fi
mailto:toni.hallsten@loviisa.fi
http://www.saimaantukipalvelut.fi/
mailto:keskusvarasto@hus.fi
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suudesta riippumatta heitä kohdellaan ja hoidetaan tasa-arvoisesti. 
 

RISKINHALLINTA  

 
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 
 

Seuraavat käytännön asiat kuululuvat osaston riskienhallintaan: 
 

 HaiPro (riskikartoitusohjelma) käytössä Loviisan kaupungin perusturvassa, ohjeistus löy-
tyy Loviisan kaupungin intrasivulta (LOVIN). 

 Lääkehoitosuunnitelma, jonka hyväksyy Emil-kodin lääkäri (löytyy liitteenä). 

 Varhaisen puuttumisen malli (Loviisan kaupungin ohjeet). 

 Käytössä olevien apuvälineiden käyttö ja kunto tarkastetaan päivittäin, epäkohdista tie-
dotetaan ja korjataan sekä varaosat tilataan (korjauksen hoitaa talonmies, terveyskes-
kuksen talonmiehet).  

  Ulkopuolinen firma hoitaa sänkyjen huollot vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa. 

 Työergonomia koulutus; työterveyshuollon fysioterapeutti tekee tarvittaessa työpaikka-
käyntejä, vakituinen henkilökunta opastaa uusia työntekijöitä ergonomiseen työskente-
lyyn. 

 Paloturvallisuuskoulutus järjestetään vähintään joka toinen vuosi, vuosittain pyritään jär-
jestämään alkusammutusharjoitus. 

 Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma löytyy liitteenä ja osaston kansiosta. Suunnitelma 
päivitetään kerran vuodessa ja palotarkastuksia tehdään vuosittain. Henkilökunta on pe-
rehtynyt pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan. Uusille työntekijöille tiedotetaan suunni-
telmista ja niiden sisällöstä, jokaisella työntekijällä on vastuu lukea suunnitelmat. 

 Vakituisilla työntekijöillä on hygieniapassi. 

 Keittiön/siivouksen omavalvontasuunnitelma on tehty ja sitä päivitetään vuosittain tai 
tarpeen mukaan. Ruoan mittaustuloksia tehdään viikoittain. 

 Osaston hygieniavastaavana ja lääkehoitosuunnitelman vastaava hoitaja on Leena Byck-
ling (Tanja Jyrkkämäki on hygieniavastaava Loviisan kaupungin perusturvassa). 

 Ensiapukoulutusta järjestetään henkilökunnalle säännöllisesti (päivityskursseja 5 vuoden 
välein). 

 Lääkekoulutusta järjestetään henkilökunnalle säännöllisesti (LOVE päivitetään joka 5 
vuosi). 

 Perusturvan potilasturvallisuussuunnitelma on työn alla mutta ei vielä valmis. 

 Perusturvan arkistointisuunnitelma on työn alla mutta ei vielä valmis. 

 Asukkaille pyritään tekemään esteetön kulkeminen mahdolliseksi koko talossa. 

 

 
Riskien tunnistaminen 

 
Työyksikössä toimintaa voivat vaarantaa sisäiset ja ulkoiset, sekä ympäristöstä, erilaisista ko-
neista ja laitteista että henkilöistä aiheutuvat uhkatekijät. Loviisan kaupungin työsuojelu vastaa-
va on työhyvinvointikoordinaattori Anne Hovi (019-5551). Palo, -pelastus ja turvallisuuskoulutus-
ta järjestetään säännöllisesti joka toinen vuosi. Ensiapukoulutus järjestetään joka viides vuosi 
keskitetysti perusturvan henkilökunnalle. Työyksikössä löytyy palo, -pelastus- ja turvallisuus 
suunnitelma joka päivitetään vuosittain. Uudet työntekijät perehdytetään turvallisuus suunnitel-
maan. 
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Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? 
 

HaiPro:ssa arvioidaan miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan eteenpäin. Pidetään henkilös-
töpalavereita. Osastokokouksia pidetään säännöllisesti kerran kuukaudessa ja tarpeen mukaan. 
Potilasraportoinnissa käytössä sähköinen potilastietojärjestelmä Pegasos, dokumentoidaan 
epäkohdat potilastyössä.  Epäkohdista, riskeistä ja laatupoikkeamista henkilökunta tiedottaa 
osastonhoitajalle. Tarvittaessa esimies vie epäkohdat käsittelyyn korkeammalle tasolle. 
 
 
Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan. 
 

Asiasta keskustellaan esimiehen kanssa ja kirjataan HaiPro:n (riskikartoitusohjelma). Ohjeistus 
löytyy Loviisan kaupungin intrasivuilta (LOVIN). HaiPro:ssa ilmoitetaan haittavaikutukset, poik-
keamat ja virheet. Arvioidaan miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan eteenpäin tarvittaessa 
ylemmälle taholle. Tapahtumat käsitellään niin, että määritellään tarvittavat toimenpiteet asian 
korjaamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Tapahtuman syy selvitetään, jolloin ehkäistään ta-
pahtuman uusiutuminen, ketään syyllistämättä. Osastonhoitaja ja palveluvastaava seuraavat 
tapahtumia, palveluvastaava kerää tilastointia tapahtumista.  
Lääkepoikkeamat kirjataan potilastietoihin sekä informoidaan potilasta ja omaisia. 
Viilto- ja pistostapaturmissa täytetään ilmoituslomake, joka toimitetaan työterveyshuoltoon. Va-
hingoittunut tai osastonhoitaja ottavat yhteyttä työterveyshuoltoon, siellä sovitaan jatkohoito-
toimenpiteistä. Hygieniakansiossa on pistostapaturmien toimintaohjeet. 
Vaara- ja väkivaltatilanteet ilmoitetaan työyhteisössä suullisesti sekä raportoidaan Pegasokses-
sa ja tehdään ilmoitus HaiPro:n, jos kyse väkivaltaisesta asukkaasta.  
Henkilöstöpalavereissa käsitellään tarvittaessa tapahtumista. 
Tieto potilaan mahdollisista tartuntataudeista, lääkeallergioista tai lääkereaktioista merkitään 
Pegasokseen riskitieto kohtaan. 
 

 

Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? 
 

Reagointitapa riippuu poikkeamasta ja ajankohdasta. Onko siihen reagoitava heti vai voiko se 
odottaa esim. arkipäivään? Onko tarvetta ottaa heti yhteyttä sairaanhoitajaan/lääkäriin tai päi-
vystävään huoltomieheen? Vaaraa aiheuttavat tekijät korjataan ja/tai pyritään poistamaan välit-
tömästi. 
Poikkeaman syy selvitetään, jolloin tapahtuman uusiminen voidaan estää, ketään syyllistämättä. 
Toimenpiteet kirjataan HaiPro:n, tapahtuma viedään tarvittaessa eteenpäin ylemmälle tasolle 
organisaatiossa. Erilaiset poikkeamat ja läheltä piti tilanteet käsitellään henkilökunnan kanssa 
saman tien tai osastokokouksessa, riippuen poikkeaman luonteesta. 
 

 

Muutoksista tiedottaminen 
 

Muutoksista tiedotetaan suullisesti ja sähköpostilla. Jokaisella vakituisella ja pidempiaikaisilla 
sijaisilla on oma sähköposti Loviisan kaupungilta. Loviisan kaupungilla on omat internet-sivut 
henkilökunnalle (LOVIN). Osastolla löytyy ”ilmoitustaulu” sekä vihko ja päivyri, missä sovitusti 
ilmoitetaan eri muutoksista. 
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OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN  
 
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 
 

Senioripalvelupäällikkö Lisbeth Forsblom seuraa vuositasolla omavalvonnan toteuttamista ja 
esittelee asian perusturvalautakunnalle. Valvoo omavalvonnan toteuttamista ja huolehtii sen päi-
vittämisestä yhdessä osastonhoitajan kanssa. Omavalvontasuunnitelma kuuluu osana perehdyt-
tämissuunnitelmaa. Tämä tarkoittaa, että osastonhoitaja ja/tai vakituinen henkilökunta käy läpi 
omavalvontasuunnitelman uusien työntekijöiden ja sijaisten kanssa. Henkilökunta lukee ja ovat 
tietoisia omavalvontasuunnitelman sisällöstä. Koko henkilökunta kehittää työyksikön toimintata-
poja osaston tavoitteiden mukaisesti ja huomioivat sekä ilmoittavat eteenpäin esimiehelle muu-
toksista koskien omavalvontasuunnitelmaa. 
 

 

 
Omavalvonta on suunnitellut: 
 

Senioripalvelupäällikkö Lisbeth Forsblom, osastonhoitaja Leena Byckling, Emil-kodin henkilö-
kunta.   
 

 
Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

 
Lisbeth Forsblom, puh. 0440555345, lisbeth.forsblom@loviisa.fi, osoite: Perusturvakeskus  De-
gerbynkatu 21, 07900 Loviisan kaupunki  
Leena Byckling, puh.044 557 7243/044 455 5327, leena.byckling@loviisa.fi, osoite: Emil-koti 
Tavastantie 16 C 07955 Tesjoki 
 

 
Omavalvontasuunnitelman päivitys 

 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa ja tarvittaessa. Osastonhoitaja päivittää 
suunnitelman, henkilökuntaa pyydetään osallistumaan suunnitelman päivittämiseen ja aktiivi-
sesti tiedottamaan jos muutoksia omavalvontasuunnitelmassa ja päivitettäviä tietoja. 
 

 

Omavalvontasuunnitelma nähtävissä 
 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä Emil-kodin käytävän hyllyllä sekä Loviisan kaupungin 
kotisivuilla vuoden 2017 keväällä. 
 

 
ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  
 
Palvelutarpeen arviointi 

 
Palvelutarpeen arviointi alkaa kotona/sairaalassa joko asiakkaan, omaisten tai hoitohenkilökun-
nan aloitteesta. He ovat yhteydessä kotiutuskoordinaattoriin, joka arvioi tarpeen. Tehdään 
MMSE(mini mental test), RAVA (toimintakykyarviointi mittari), Cerad ( muistitesti) ja niiden avulla 
arvioidaan, pärjääkö asiakas kotona lisäämällä kotiapua vai tarvitseeko hoitopaikkaa tehostetus-
sa palveluasumisessa tai pitkäaikaishoidossa. Kotiutuskoordinaattori tekee palvelutarpeen arvi-
oinnin SAS-ryhmän kanssa ja vastaavat asianmukaisen hoitopaikan sijoituksista. 
 
Siirryttäessä tehostettuun palveluasumiseen hoitohenkilökunta saa raportin suullisesti puheli-
men välityksellä sekä Pegasoksen kautta kotihoidosta tai sairaalasta. 

mailto:lisbeth.forsblom@loviisa.fi
mailto:leena.byckling@loviisa.fi
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Siirryttäessä hoitopaikkaan tehdään ensimmäisen viikon aikana palvelutarpeen arviointi, hoito-
suunnitelma (HOSU) kirjoitetaan Pegasokseen. Hoitosuunnitelma päivitetään 3 kuukauden välein 
sekä tarvittaessa. Tehostetussa palveluasumisessa oleville asukkaille laaditaan myös palvelu- ja 
hoitosuunnitelma, jossa selviää tarvittavat palvelut (PAHOSU). Palveluvastaava (Monica Sund) 
tekee palveluista maksupäätöksen. PAHOSU päivitetään 4 kertaa vuodessa. Pyydetään suostu-
mus E-resepti arkiston, Kanta-arkiston käyttöön sekä suostumus RAVA- järjestelmän käyttöön 
ym. tietojen hankkimiseen/luovuttamiseen. Selvitetään Kela:n hoitotuen tarve tai päivitys jo ole-
massa olevasta hoitotuesta. Tarvittaessa omaiset voivat anoa Kela:n asumistukea asumiskus-
tannuksiin. Tehostetussa palveluasumisessa asuvien omaisille annetaan lista tarpeellisista tava-
roista, jotka tarvitaan uudessa hoitopaikassa, tehdään vuokrasopimus ja annetaan tuloselvitys-
lomake täytettäväksi. Laskutusasioita hoitaa kanslisti Jukka Soininen, Senioripalvelukeskus Öh-
maninkatu 4, 07900 Loviisa, käynti sisäpihan puolelta ovi A1 puh: 040-5404824. 
 
Asukkaalle nimetään omahoitaja. Omahoitajan tehtäviin kuuluu asukkaan huoneen viihtyvyydes-
tä huolehtiminen, yhteistyö omaisten kanssa, hoitosuunnitelman suunnittelu ja päivittäminen 
sekä asukkaan tarpeista huolehtiminen yhteistyössä omaisten kanssa. Nämä tarpeet voivat olla 
esim. vaateostokset, hygieniatarvikkeet ja makeiset. Vapaaehtoiset omaiskeskustelut pidetään 1-
2 kuukauden sisällä muutosta, jossa omaiset ja mahdollisesti asiakas sekä osastonhoitaja ja 
omahoitaja mukana. Jokainen työyhteisössä tekee tiivistä yhteistyötä asukkaan hyvinvoinnin 
eteen raportoimalla omahoitajalle asukkaan voinnista. 
 

 
Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? 
 

Annetaan mahdollisuus tutustumiskäyntiin asukkaalle ja omaiselle. Pidetään vapaaehtoinen 
omaiskeskustelu hoitoajan alussa ja tarpeen mukaan myös myöhemmin. Keskusteluun osallistuu 
resurssien mukaan omaiset, omahoitaja ja osastonhoitaja sekä lääkäri tarpeen mukaan. Keskus-
telussa otetaan esille asukkaan ja omaisten toiveita hoidosta sekä mietitään yhdessä omaisten 
kanssa millaista hoitoa asukas toivoisi, jos hän ei kykene tätä itse ilmaisemaan. Annetaan asuk-
kaalle/omaiselle Elämänkaari-lomake, missä kartoitetaan mm. elettyä elämää, toimintaky-
kyä/apuvälineitä ja toiveita. Tämä lomake on arvokas hoitohenkilökunnalle, lomakkeen tietojen 
avulla pystytään hoitamaan yksilöllisemmin asiakasta. Omaisiin pyritään pitämään yhteyttä mah-
dollisimman usein. Yhteydenpito on omahoitajan ja osastonhoitajan vastuulla. Omaisteniltoja 
järjestetään vuosittain.  
 

 
Hoito-, palvelu ja kuntoutussuunnitelma laadinta ja toteutus 
 

Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ensimmäisellä hoitoviikolla ja päivitetään 4 kertaa vuo-
dessa (selvitetty tarkemmin edellisessä kohdassa). Kuntoutussuunnitelmaa suunnitellaan. 
 
Hoitohenkilökunta kirjaa päivittäin raporttia Pegasokseen sekä antaa suullista raporttia. Pegasos-
koulutusta järjestetään tarpeen mukaan, yleensä päivityskoulutuksia vuosittain ja tarpeen mu-
kaan. Hoitosuunnitelmat päivitetään säännöllisesti, omahoitaja tekee. Jokainen työyhteisössä on 
velvollinen päivittämään tarpeen mukaan hoitosuunnitelmaa sekä seuraamaan/arvioimaan hoito-
toimenpiteiden vaikutusta. Yhteistyö Emil-kodissa on tiivistä ja hoitohenkilökunta työskentelee 
pareittain, näin tietoisuus hoidon tavoitteista/toteutuksesta on hyvä työyhteisössä. Omahoita-
ja/osastonhoitaja tekee hoitotyön väliarvioinnin 4 kertaa vuodessa asiakkaan terveydentilasta. 
Loppuarviointi tehdään asukkaan muuttaessa toiseen hoitopaikkaan tai kuoleman jälkeen. 
 
 

 

Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

 
Asukkaan itsemääräämisoikeutta pyritään kunnioittamaan. Asukkaita, jotka voivat ottaa kantaa 
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omiin asioihin kuullaan ja yritetään mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. Jos asukas ei 
pysty ilmaisemaan tahtoaan tai mielipidettään, kysytään omaisilta, onko heillä tietoa asukkaan 
aikaisemmista mielipiteistä. Huomioidaan myös omaisten näkemykset asioista.  
Hoitosuunnitelmaan kirjataan asukkaan toiveet ja tottumukset. Mikäli asukas ei ymmärrä omaa 
terveydentilansa ja hoidon tarvetta, joutuu hoitaja päättämään asukkaan puolesta. Hoitotoimenpi-
teitä tehdään asukasta kunnioittaen.  
 

 
Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 
 

Rajoitteita käytetään ainoastaan asukkaan oman turvallisuuden tai muitten asukkaiden turvalli-
suuden takaamiseksi. Rajoitteista keskustellaan aina asukkaan ja omaisten kanssa ja päätöksen 
rajoitteiden käytöstä tekee hoitava lääkäri, eli rajoitteista pitää olla lääkärinmääräys tai omaisen 
suostumus. Potilasturvallisuuden takia voidaan käyttää rajoitteita, luvasta kirjoitetaan Pegasok-
seen. Rajoitteita, jotka voivat olla käytössä on istuma-/turvavyö. Laitoja vuoteessa käytetään tar-
peen mukaan ehkäisemään ja estämään vuoteesta putoaminen tai liikkeellelähtö, silloin kun asu-
kas ei pysty itse turvallisesti liikkumaan. Uloskäyntitie on yleensä lukossa ehkäisemään karkai-
lua. Aidatulle takapihalle asukkaan on mahdollisuus mennä kesäaikaan vapaasti. Housuja, joissa 
on lonkkatuet ja hygieniahaalarit (lääkärin luvalla) ovat tarvittaessa käytössä. 
Myös rajoitteiden toteutumattomuus kirjataan Pegasokseen, mikäli asiakas tai omainen ei anna 
suostumusta tarvittaviin rajoitteisiin. 
 

 

Asiakkaan kohtelu 
 

Osaston henkilökunnan päätehtävä on palvella asukasta, asukkaan hyvinvointi on oltava perus-
tana kaikkien tavoitteiden ja toiminnan lähtökohtana. Hoitotyötä ja toimintatapoja yritetään aktii-
visesti kehittää esim. osallistumalla ajankohtaisiin koulutuksiin ja pitämällä säännöllisesti osas-
tokokouksia. Asukasta ja omaisia sekä kyseistä työntekijää kuullaan aina. Pyritään ratkaisemaan 
epäkohtia olemalla avoimia keskusteluun ja ymmärtämään kannanottoja. Pyritään selvittämään 
epäkohtia asukkaan/omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä ensisijaisesti. Asukkaan epäasiallista 
tai loukkaavaa kohtelua ei saa esiintyä. Mahdolliset tapahtumat käsitellään kyseisen työntekijän 
kanssa ja tarvittaessa ryhdytään työjohdollisiin toimenpiteisiin. HaiPro- riskikartoitusohjelmaa 
käytetään myös epäkohtia huomatessa.  Rajoittavia toimenpiteitä pyritään vähentämään aktivi-
teettia lisäämällä. Henkilökunnan työaika on jaksotyöaika jonka säätää kunnallinen yleinen virka- 
ja työehtosopimus (KVTES). Jaksotyöajassa ruokailu ja tauot sisältyvät työaikaan ja henkilökun-
nalla on oikeus taukoihin KVTES:in mukaan luku 3 ja 2 momentin mukaisesti. Emil-kodin henki-
lökunta syö asiakkaiden kanssa eli ravintoetu mahdollisuus on henkilökunnalla. Puhelimien käyt-
tö työaikana on sallittua mutta tämän käyttöä ei saa häiritä asiakkaalle annettava palvelu. Lovii-
san kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen. Ohje tästä asiasta löytyy LOVIN sivuilta sekä 
osastoilla kansliassa. 
 

 
Palautteen kerääminen 
 

Olemme avoimia keskusteluun ja yritämme mahdollisimman hyvin kuulla asiakkaan ja omaisten 
mielipiteitä hoidosta ja toimitiloista. Osastojen toimitilat ovat pienet ja osaava henkilökunta tun-
tee asiakkaat hyvin mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön ja hyvän tiedonkulun. Asiakas- tai omais-
kysely suoritetaan kerran vuodessa. Palvelupäällikkö ja palveluvastaava keräävät kyselyt ja ana-
lysoivat. Yksikön osastonhoitajille tiedotetaan kyselyn tuloksista. ISS joka hoitaa keittiötoimen 
sekä siivoustoimi suorittavat vuosittain asiakaskyselyn. Osastonhoitaja tiedottaa eteenpäin työ-
yksikössä tuloksista/palautteista ja tehdään toimenpiteitä tarvittaessa. Muuten ollaan avoimia 
kaikille palautteille. 
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Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 
 

Omaisille annetaan yhteenveto kyselytuloksista pyydettäessä ja henkilökunnalle tiedotetaan ky-
selytuloksista. Yritetään myös kehittää toimintaa palautteen pohjalta keskustelemalla kyselytu-
loksista ja muuttamalla toimintatapoja.  
 

 
Asiakkaan oikeusturva 
 

Asiakkaalla on samanlaiset velvollisuudet ja oikeudet kuin kaikilla Suomalaisilla kansalaisilla. 
Hoitohenkilökunta/omaiset tukevat asiakasta tässä asiassa. Jos asiakas on edunvalvonnan alla 
niin edunvalvoja edustaa asiakasta ja hänen oikeuksia. 
 
 

 
Muistutuksen vastaanottajat: 
 

Osastonhoitaja Leena Byckling (puh: 044 5577243), osastonlääkäri Katariina Borup (puh: 019 
5551 vaihde) palveluvastaava ja potilasasiamies Monica Sund (puh: 0440 555830 
 
 

 
 Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua 
ilman syrjintää. Asiakas voi ottaa yhteyttä sosiaaliasiamieheen jos hän on tyytymätön saamaansa 
palveluun tai kohteluun asioidessaan sosiaalitoimessa. Sosiaaliasiamies palvelee asukkaita Lo-
viisassa ja Lapinjärvellä. 
 
Sosiaaliasiamies 

 neuvoo ja avustaa asiakasta sosiaalihuollon asiakaslakiin liittyvissä asioissa, tiedottaa 
asiakkaan oikeuksista  

 toimii tarvittaessa sovittelijana, avustaa asiakasta mahdollisen muistutuksen tekemisessä  
 seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa, ja antaa sitä vuosittain sel-

vityksen kunnanhallitukselle.  

Sosiaaliasiamiehellä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hän toimii puolueettomana yleisneuvo-
jana sosiaalihuollon kysymyksissä. 
 
Loviisan kaupunki on tehnyt sopimuksen sosiaaliasiamiestoiminnasta Sosiaalialan osaamiskes-
kus Verson kanssa.  Sosiaaliasiamiehenä toimii VTM Ritva Liukkonen, puh 044 729 7987 ma - to 
13–15 ja pe 9-11. 
Päivystys Porvoossa tiistaisin klo 9-11 osoitteessa Mannerheiminkatu 23, katutaso. Loviisassa 
sosiaaliasiamiestä voi tavata ajanvarauksella sovittuna ajankohtana. Sosiaaliasiamiehen palvelu 
on maksutonta. 

 Potilaana sinulla on oikeus muun muassa hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä hyvään koh-
teluun. Jokaisessa terveyden- ja sairaanhoidon yksikössä tulee olla potilasasiamies, joka tiedot-
taa potilaalle heidän oikeuksistaan ja toimii näiden oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen 
tehtävänä on tarpeen vaatiessa neuvoa ja antaa apua jos potilas on tyytymätön hoitoonsa tai sii-
hen liittyvään kohteluunsa. Potilasasiamies palvelee Loviisan ja Lapinjärven asukkaita. 
 
Mikäli olet tyytymätön tai jos hoidon suhteen on jotain epäselvää: 

http://www.loviisa.fi/!file/!id13971/files/attachment/sosiaalihuoltomuistutus.pdf
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 yritä ensin selvittää asian omassa hoitoyksikössäsi hoitavan lääkärin, hoitajan tai muun 
terveydenhuollon ammattikoulutetun henkilöstön kanssa. Useimmat kysymykset selviävät 
nopeimmin siellä missä ovat syntyneet.  

 mikäli asia jää epäselväksi, voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen  

Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitolaitokseen. 

 Potilasasiamies: Monica Sund, 0440555830, monica.sund@loviisa.fi 
 
Nämä tiedot myös Loviisan kaupungin kotisivuilta, www.loviisa.fi 
 

 
Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

 
Kuluttajaneuvonnan asioissa Porvoon Maistraatti neuvoo kuluttajaneuvonnasta seuraavasti ko-
tisivuillaan: 
Porvoon Maistraatti 
Piispankatu 34, PL 233, 06101 PORVOO 
Keskus: 02955 39311 
Telefax: 02955 36406 
Asiointisähköpostiosoite:  
kirjaamo.ita-uusimaa@maistraatti.fi 
Avoinna:  
ma - pe klo. 09.00 - 16.15. Suljemme perjantaina 21.11. klo 15.15. 
Maistraatin toimialue:  
Askola, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lapinjärvi, Loviisa, Mäntsälä, Myrskylä, Nurmijärvi, 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot  

Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. Asioinnin 
helpottamiseksi neuvottele ensin myyjän kanssa. 

Kuluttajaneuvonnan puhelinnumero: 029 553 6901 
Maistraattien kuluttajaneuvonnan numero palvelee arkisin klo 9.00–15.00. Saat nopeimmin yhtey-
den neuvojaan puhelimitse. Otathan asiaan liittyvät paperit esille, kun soitat kuluttajaneuvontaan. 
 

Sähköinen yhteydenotto 
Voit asioida kuluttajaneuvonnan kanssa sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Neuvoja vastaa 
sähköiseen yhteydenottoon noin viiden työpäivän kuluessa. 
Kuluttajaneuvonnan tehtävät 

 avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa (vain kuluttajan aloit-
teesta) 

 antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista 
 neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa 

Kuluttajaneuvonnan toimipisteet sijaitsevat maistraateissa ja palvelua ohjaa Kilpailu- ja kulutta-
javirasto. 

Kuluttajaneuvonta ei käsittele 

 yksityisten henkilöiden välisen kaupankäynnin riitoja 

http://www.loviisa.fi/!file/!id15301/files/attachment/terv.huollonmuistutus-anmArkning.pdf
mailto:monica.sund@loviisa.fi
http://www.loviisa.fi/
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 elinkeinonharjoittajien välisiä riitoja 
 taloyhtiön ja asukkaan välisiä riitoja 
 arvopaperi- ja osakekauppoja  
 valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita 

Velkaneuvoja  

 kartoittaa talouden kokonaistilanne ja antaa tietoa ongelmien ratkaisuvaihtoehdoista  
 auttaa sovintoratkaisuehdotuksen tai velkajärjestelyhakemuksen laatimisessa  
 voi tarvittaessa osallistua velkojien kanssa käytäviin sovintoneuvotteluihin  
 auttaa myös velkajärjestelyn keston aikana mm. maksuohjelmaa koskevissa kysymyksis-

sä  
 Hyödyllistä tietoa talouteen, velkoihin ja ylivelkaantumiseen liittyvistä asioista löytyy Ku-

luttajaviraston kotisivuilta ja Takuu-Säätiön kotisivuilta 

Taru Lillberg, talous- ja velkaneuvonta 
 

 Itäinen Tullikatu 17, 07900 Loviisa 

 (019) 555 435 
taru.lillberg@loviisa.fi 
 
puhelinaika arkisin klo 9-10 

 

 

 
 Yksikön toiminta koskien muistutusta 
 

Jos tulee muistutus joka koskee osaston toimintaa, niin osastonhoitaja kirjoittaa raportin koskien 
tapausta ja lähettää ylilääkärille Tero Taipaleelle tämän jos on kyse lääketieteellisestä hoidon 
asioista, palveluvastaavalle tai palvelupäällikölle jos asia koskee muuta asiaa toiminnassa. Muis-
tutusta keskustellaan seuraavassa henkilöstökokouksessa tai aiemmin jos asia on kiireellinen. 
 

 
 Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

 
Mahdollisimman nopeasti tai viimeistään 2 viikon kuluessa. 
 
 
 
PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA  
 
Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 

 
Asukkaiden tarpeet ovat toiminnan lähtökohtana.  Lisäksi asiakkaan omaiset ja perhe ovat tär-
keässä asemassa. Henkilökunnalla täytyy olla taito ohjata ja opastaa myös haasteellista asiakas-
ta päivittäisissä toiminnoissa. Henkilökunta noudattaa terveyttä edistävä kuntouttavaa ja toimin-
takykyä ylläpitävää otetta työotetta. Asukkaan toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti Pegasok-
sessa hoitotyönyhteenvedon väliarviointilomakkeella sekä kerran vuodessa RAVA:n avulla. Viri-
ketoiminta on osa päivittäistä toimintaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ulkoilua, keskustelua, yh-
dessäoloa, leipomista, lehtien lukemista yhdessä. Tehdään yhteistyötä paikallisen seurakunnan, 
kyläkoulun ja lastentarhan sekä useiden vapaaehtoisryhmien kanssa. Lisäksi järjestetään tapah-
tumia juhlapäivien ja vuodenajan mukaan.  
 
 
 
 
 

http://www.kuluttajavirasto.fi/
http://www.kuluttajavirasto.fi/
http://www.takuu-saatio.fi/
mailto:taru.lillberg@loviisa.fi
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Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? 
 

Toimintakykyä seurataan RAVA mittarilla kerran vuodessa, päivittäisessä työssä. Hoitohenkilö-
kunta seuraa tuttuja asiakkaita päivittäisessä työssä ja pystyy huomamaan muutokset asiakkaan 
terveydentilassa, muutokset päivitetään heti raportointiin sekä kirjalliseen ja suulliseen raport-
tiin. 
 
 

 

Ravitsemus 
 

Ruoka ostetaan ostopalveluna ISS:ltä. Ateriakokonaisuus on suunniteltu vastaamaan ikäihmis-
ten ravitsemuksellisia tarpeita. Erityisruokavaliot, allergiat ja ruoan koostumus huomioidaan. 
Pyhät huomioidaan myös ruoassa. Ruoka tulee Taasiakodin keittiöltä isoissa astioissa osastolle 
ja hoitajat jakavat yksilöllisesti tehdyt annokset asukkaille. Kaikilla vakituisilla työntekijöillä on 
hygieniapassit. Hoitajat huolehtivat asukkaiden ruokailun sujumisesta, ohjaten ja avustaen ja 
tarvittaessa syöttämällä. Asukkaille tarjotaan aamupala, lounas, päiväkahvit pullan kera, päiväl-
linen, iltapala ja iltakahvit voileivän tai muun suolaisen kera. Asukkaille viedään tarvittaessa 
myöhäisiltapalaa huoneisiin. Kaikilla asukkailla on mahdollisuus saada välipalaa, myös yöllä.  
Pisin aikaväli yöaikana ruokailussa on 12 tuntia, mahdollisuus syödä on aina. Päivällä ruokailu-
jen aikaväli ovat 3-4 tuntia. Päivittäinen seuranta asiakkaiden ravitsemuksessa on tärkein, tarvit-
taessa ravitsemustilan seurantakaavaketta, painonseuranta, nestelista. Yhteistyö keittiötoimen 
kanssa sekä henkilökunnan informointi ravitsemuksen liittyvistä asioista on tärkeää. 
 
 

 

Hygieniakäytännöt 
 

Hyvällä käsihygienilla ehkäistään infektiotartuntoja ja niiden leviämistä. Osastolla noudatetaan 
yleisä hygieniaohjeita. Työssä käytetään suojavaatteita, joiden pesu tapahtuu Saimaan 
tukipalveluissa. Tilojen siivouksen hoitaa Emil-kodin hoitoapulainen. Jätteet lajitellaan ohjeiden 
mukaan. Riskijätteet käsitellään oikein. 
Loviisan kaupungin hygieniahoitaja: Tanja jyrkkämäki: tanja.jyrkkamaki@loviisa.fi. 
Hygieniavastaava Emil-kodissa: Leena Byckling. leena.byckling@loviisa.fi. 
Hygieniavastaava osallistuu säännöllisiin hygieniakokouksiin ja tiedottaa eteenpäin. Hygieniaoh-
jekansio löytyy osaston kansliassa, mapista voi tarkistaa tietoa tarvittaessa, infektion seuranta-
kaavake on käytössä. Vastaavan lääkärin kanssa tehdään yhteistyötä epidemiatilanteessa. Tar-
tunta taudeista laitetaan merkintää Pegasokseen riskitieto kohtaan. 
Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje. 
 
 

 
Terveyden- ja sairaanhoito 

 

Lääkäri tulee osastolle kerran kuukaudessa ja tarvittaessa. Lääkäriä voi konsultoida puhelimitse 
ja Pegasos-postilla arkipäivisin päiväsaikaan. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin konsultoidaan ko-
tisairaalan sairaanhoitajaa puh. 044 455 5317. Omaa lääkäriä voi myös yrittää konsultoida iltai-
sin, öisin ja viikonloppuisin. Kotisairaalan sairaanhoitajan ohjeiden mukaan iltaisin, öisin ja vii-
konloppuisin konsultoidaan Porvoon tai Kotkan yhteispäivystystä, Porvoon tai Carean sairaalaa 
tai ambulanssia. Vuorossa oleva hoitaja huolehtii että lääkelista, kotihoidon tiivistelmä asiak-
kaan yhteenveto ja muu oleellinen tieto välittyy jatkohoitopaikkaan. 
Asiakkailla on oikeus käyttää ja saada kustannetut (pitkäaikaishoitopaikalla olevat asiakkaat) 
kunnalliset palvelut koskien hammashoitoa. Hammashoito on järjestetty Loviisan seudun terve-
yskeskuksessa (019-5051340). Hammashoito järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan. Hammas-
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proteesin korjaukset järjestetään yksityisesti. 
Kuolemantapauksissa otetaan yhteyttä omaisiin ja lääkäri käy seuraavana arkipäivänä totea-
massa kuoleman. Sen jälkeen kun lääkäri on kirjoittanut kuolintodistuksen hautaustoimisto vie 
vainajan eteenpäin, hautauspaikalle kylmiöön. Ohje miten toimia kuolemantapauksissa löytyy 
osastolla kansliassa.  
 

 
Asukkaiden terveyden edistämisen seuranta 

 
Osastonhoitaja vastaa asiakkaiden vuosi- ja muitten kontrollikokeiden seurannasta. Taasiakodin 
sairaanhoitajat käyvät ottamassa verikokeet. Osastonhoitaja vastaa tulosten näyttämisestä lää-
kärille sekä seuraa asiakkaan terveydentilaa yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Lääkäri 
määrää tarvittavat tutkimukset. Laboratoriokokeet (ei EKG) voidaan ottaa joka torstai ja tarvitta-
essa osastolla ja pika CRP ja verensokerikokeet päivittäin. Jokapäiväisellä raportoinnilla Pe-
gasoksessa löytyy mahdollisuus arviointiin jokaista hoitotoimenpidettä tehdessä. Hoitotyön vä-
liarvioinnit muuten 4 kertaa vuodessa (maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa) 
Hoito- ja palvelusuunnitelmat asiakkaan omahoitaja päivittää aina 4 kertaa vuodessa (helmi-
kuussa, toukokuussa, elokuussa ja lokakuussa). Kaikkien vastuulla on kuitenkin päivittää hoito- 
ja palvelusuunnitelma. Seuranta ja terveyden edistäminen kuuluvat kaikkien hoitotyötä tekevien 
perustehtäviin. RAVA seurannalla kerran vuodessa pystytään kartoittamaan asiakkaan toiminta-
kyvyn muutosta.  
 

 
 Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

 
Osastonlääkäri Katariina Borup, osastonhoitaja Leena Byckling ja osaston henkilökunta. 
 

 

Lääkehoito 
 

Turvallinen lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunni-
telmaan. STM:n Turvallinen lääkehoito - oppaassa linjataan muun muassa lääkehoidon toteutta-
miseen periaatteet ja siihen liittyvä vastuunjako sekä vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen lää-
kehoitoa toteuttavan yksikön on täytettävä. Oppaan ohjeet koskevat sekä yksityisiä että julkisia 
lääkehoitoa toteuttavia palveluntarjoajia. Yksikölle on oppaan mukaan nimettävä lääkehoidon 
vastuuhenkilö. 
 

 
 Lääkehoitosuunnitelman seuranta ja päivitys 

 
Lääkehoitosuunnitelma päivitetään ja hyväksytään kerran vuodessa. Lääkehoitosuunnitelman 
on laatinut osastonhoitaja Leena Byckling. Ylilääkäri/osastonlääkäri Katariina Borup hyväksyy 
lääkehoitosuunnitelman. 
 

 
Lääkehoidosta vastaava 

 
Ylilääkäri/osastonlääkäri on päävastuussa lääkehoidosta. Osastonhoitaja on vastuussa lääke-
hoidon toteuttamisesta. Jokainen henkilökunnasta kantaa oman vastuunsa lääkehoidon toteu-
tumisessa. Asukkailla on omat lääkkeet. Lääketilaukset tehdään faksaamalla tilaus Loviisan 
Kruunuapteekkiin maanantaisin. Apteekki tuo lääkkeet torstaisin. Henkilökunta tilaa puhelimitse 
tai hakee apteekista, jos akuutti tarve jostain lääkkeestä. 
 

 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 
 

Muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa (esim. Porvoon sairaala,, Carea 
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Kotka, Loviisan seudun terveyskeskus, kotiutuskoordinaattori, muistihoitaja, kuntoutushoitaja, 
laboratorio, yksityiset hammaslääkärit) pidetään yhteyttä asiakkaan tarpeen mukaan. Yhteyttä 
pidetään joko puhelimitse, sähköpostilla tai Pegasoksen kautta. Palvelunantajat tulevat joko asi-
akkaan luo osastolle tai asiakasta autetaan palvelunantajan luo. Loviisan Kruunu Apteekki (yksi-
tyinen, puh.019-531275) toimittaa lääkkeet tehostetuille palveluasumisasukkaille torstaisin. La-
boratoriokokeet, apuvälineet ja sisäisen postin toimittavat ja vievät talonmiehet.  
 
 

 

Alihankintana tuotetut palvelut  
 

Alihankintana tuotetut palvelut on kilpailutettu. Loviisan kaupungin talouspalvelut huolehtivat 
kaupungin hankintojen kustannustehokkaasta hoitamisesta ja hankintaprosessin toimivuudesta 
yhdessä kaupungin keskusten kanssa. Kilpailuttamalla hankinnat kaupunki saavuttaa kustan-
nussäästöjä. Kilpailuttamisen kautta tavoitellaan hyvää palvelua loviisalaisille. Siten kilpailutta-
minen on hyödyksi kaikille loviisalaisille ja mahdollistaa kaupungin varojen tehokkaan käytön. 
Loviisan kaupunki tehostaa hankintakäytäntöjään hyödyntämällä hankintalain tarjoamia yhteis-
työmahdollisuuksia ja puitesopimusjärjestelyjä. Loviisan kaupunki on sopinut yhteistyöstä tiet-
tyjen hankintojen osalta mm. KL-Kuntahankinnat Oy:n sekä HUS-Logistiikan kanssa. Loviisan 
kaupunki on osakkaana KuntaPro Oy:ssä ja voi näin ollen hyödyntää KuntaPro Oy:n puitesopi-
muksia. 
Paikallisten yritysten kannattaa seurata Loviisan kaupungin hankintailmoituksia HILMA-
järjestelmässä ja Tarjouspalveluportaalissa. Näin yritykset voivat varmistua siitä, että ne saavat 
tiedon kaikista Loviisan kaupungin kilpailutuksista. Loviisan kaupungin kotisivuilta 
www.loviisa.fi löytyy Loviisan kaupungin yleiset hankintaohjeet.  
Henkilökunta seuraavat päivittäisessä työssä alihankintana tuotettujen palvelujen laatua ja toi-
mivuutta. Henkilökunta antaa palautetta joko suoraan palvelutuottajalle tai esimiehel-
le/palveluvastaavalle. 
 

 
ASIAKASTURVALLISUUS  
 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
 

Emil-kotiin on laadittu pelastussuunnitelma sekä poistumisturvallisuus suunnitelma (liite), 
HAIPRO (elektroninen riskikartoitusohjelma) ja lääkehoitosuunnitelma (liite). 
Asukkaiden rahat säilytetään lukitussa kaapissa kansliassa (kanslian ovi on lukollinen). Osas-
tonhoitaja on päävastuussa yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa asukkaan rahoista ja arvoesi-
neistä. Pyritään siihen että asiakkailla ei olisi niin suuria rahavaroja osastolla eikä muita ar-
voesineitä. Yritetään mahdollisimman paljon hoitaa asioita laskulla, esimerkiksi kampaaja ja jal-
kahoitaja. 
 
 
 Asiakasturvallisuuden kehittäminen 

 
Asiakasturvallisuutta kehitetään päivittämällä säännöllisesti olemassa olevia suunnitelmia (lää-
kehoito, -pelastus- ja palosuunnitelma), käyttämällä aktiivisesti HaiPro riskikartoitusohjelmaa. 
Perehdyttämällä uusia työntekijöitä hyvin lisätään asiakasturvallisuutta, sillä osaava henkilökun-
taa edistää asiakkaan turvallisuus. Tämä voi käytännössä tarkoittaa asiakkaan toimintatapojen 
tunteminen Jatkuva ja tiivis yhteistyö jatkuu pelastuslaitoksen, työsuojeluvastaavan ja teknisen 
toimen kanssa. 
 

 

Henkilöstö 
 

Työyksikön henkilökuntamitoitus on suunniteltu Sosiaali- ja Terveysministeriön Ikäihmisten laa-

http://www.kuntahankinnat.fi/
http://www.hus.fi/default.asp?path=1,28,824,22115
http://www.kuntapro.fi/
http://www.loviisa.fi/
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tusuosituksen mukaisesti niin, että hoidon laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat. Henkilöstömi-
toituksessa on otettu huomioon asiakkaiden toimintakyky ja avuntarve, palvelurakenne sekä 
henkilöstöön ja työn organisointiin liittyvät tekijät. Valtakunnallinen suositus henkilöstömitoi-
tuksesta on tällä hetkellä 0,5-06 hoitotyöntekijää asiakasta kohden/vrk. Hoitohenkilöstö koostuu 
avustavia tehtäviä tekevistä työntekijöistä (sairaanhoitaja, lähihoitaja, perushoitaja, kotihoitaja, 
hoitoapulainen ja lähihoitajaopiskelija). Vakituisissa työsuhteissa olevat työntekijät täyttävät 
sosiaalihuollon henkilöstölle asetetut kelpoisuusehdot. Emil-kodissa työskentelee 1 osastonhoi-
taja (vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut lähihoitaja), 6,20 lähihoitajaa ja 1 hoitoapu-
lainen 50%. Työ on kolmivuorotyötä. Loviisan kaupunki on savuton työpaikka (ohjeet löytyy in-
trasivuilta). 
 

  
Yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne 

 
Henkilöstömitoitus on 0,85 henkeä/ asiakas/vrk. Aamuvuorossa ja iltavuorossa työskentelee 2 
hoitajaa sekä yövuorossa 1 hoitaja.  Emil-kodissa on 9 asukasta. 
 

 
Sijaisten käytön periaatteet 

 
Sijaisen saa hälyttää töihin, jos henkilökunnassa on poissaoloja. Vuorossa yleensä 2 hoitajaa, 
yksin ei tarvi/saa työskennellä turvallisuus syistä.  Pyritään pitämällä hyvin huolta sijaisista, pe-
rehdyttämällä hyvin ja kohtelemalla jokaista sijaista oikeudenmukaisesti. 
 

 
Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 
 
 

Loviisan kaupungilla on käytössään Kunta-Rekry järjestelmä minkä kautta ja avulla palkataan 
uusia työntekijöitä. Sähköisesti toimiva Kuntarekry- järjestelmä sisältää työntekijä haun ja valin-
tapäätöksistä ilmoittamisen. Osastonhoitaja ja palveluvastaava haastattelevat hakijoita ja palve-
luvastaava kirjoittaa työsopimukset sekä tehtävänkuvauksen. Perusturvalautakunta päättävät 
kuka hakijoista saa työn. Tilapäisen työvoiman saatavuuden käytöstä huolehtii osastonhoitaja 
yhteistyössä muiden hoitajien kanssa. Tilapäinen työvoima korvaa työyksiköstä puuttuvan työ-
voimatarpeen sekä pitkäaikaisissa että äkillisissä poissaoloissa.  
 
Käytössä Kunta-rekry-järjestelmä. Rekrytointiprosessi pitää sisällään työntekijätarpeen 
kartoituksen, uusien työntekijöiden haastattelun ja henkilö-, tutkinto- ja työtodistusten todenta-
misen, kelpoisuuden tarkistaminen, varsinaisen työntekijähaun (sisäiset ja ulkoiset ilmoitukset, 
hakemusten vastaanottaminen, haastatteluvalinnat) sekä valintapäätöksistä ilmoittamisen. Pal-
veluvastaava ja osastonhoitaja haastattelevat ehdokkaat ja tekee valintapäätöksen. Palveluvas-
taava allekirjoittaa yli 4 kk pitkät työsopimukset, osastonhoitaja alle 4 kk kestävät. 
Varahenkilöstö koostuu vakinaisesta henkilökunnasta, mikä korvaa osaston puuttuvan työvoi-
matarpeen. Mikäli varahenkilöstö ei ole vapaana, palkataan määräaikainen sijainen. 
Sijaisten rekrytoinnista vastaa osastonhoitaja. 
Osaston työvuorosuunnittelussa huomioidaan henkilöstön kelpoisuus laissa ja asetuksissa 
määriteltyjä kelpoisuusvaatimuksia. Joka vuorossa on ainakin yksi koulutettu hoitaja. 
 

  
Rekrytointia koskevat periaatteet 
 

Rekrytoinnin periaatteet ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus ja suvaitsevaisuus. Yritetään mah-
dollisuuksien mukaan saada sijaisia joilla on koulutus hoitotyöhön, jos tämä ei onnistu, niin pe-
rehdytetään ja annetaan työpaikkakohtainen perehdytys sijaisille. Uusille työntekijöille järjeste-
tään vähintään 2-3 päivää perehdytystä, mikä tarkoittaa, että työntekijää ei lasketa henkilöstö-
miehitykseen perehdytyspäivinä. Hoitotyöhön koulutettu henkilö antaa perehdytyksen. Uusilta 
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työntekijöiltä joilla jatkuva työsuhde, tarkistetaan työtodistukset ja koulutustodistukset. Loviisan 
kaupungilla käytössä Kunta Rekry ohjelma. Valvira ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöi-
den keskusrekisteriä valvontatehtävien hoitamiseksi. Rekisterinpidosta on säädetty terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetussa laissa. Terhikki rekisteristä varmistetaan hoitohenkilö-
kunnan koulutus. 
 

 
Henkilöstön soveltuvuus ja luotettavuus  

 
Vakituisessa työsuhteessa olevilta vaaditaan työsuhteen alkaessa lääkärintodistus terveydenti-
lasta. Terhikki rekisteristä tarkistetaan hoitoalan koulutus. Työterveyshuoltopalvelut antaa Mehi-
läinen joiden palveluita vakituiset työntekijät ja määräaikaiset sijaiset voivat käyttää.  
 

 
Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 
 

Henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista ylläpidetään: lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVE) 5 
vuoden välein, EA- koulutus 5 vuoden välein, palo- ja pelastus harjoitukset joka toinen vuosi, 
kehityskeskustelut kerran vuodessa, sairauspoissaolojen seuranta kerran vuodessa, TYKY- toi-
minta 1-2 kertaa vuodessa. Loviisan kaupungilla käytössä aktiivisen varhaisen puuttumisen mal-
li, opas väkivaltatilateisiin,ohjeet sisäongelman liittyvistä toimista ja häirinnän ja epäasiallisen 
kohtelun hallinta. 
 
Henkilöstöyksikkö Loviisan kaupungissa: 
Brandensteininkatu 13, 07900 Loviisa. 
Henkilöstöyksikön henkilöstö: 
 

Rosenström Jan, henkilöstöpäällikkö 
 
0440 555 210 

 

Hovi Anne, työhyvinvointikoordinaattori 
 
040 573 2140 

 

Ek Mona, palkkasihteeri 
 
040 571 5919 

 

Toivari Paula, palkkasihteeri 
 
040 736 2697 

 

Aalto Outi, palkkasihteeri 
 
040 571 5652 

 

Törnqvist Inge-May, palkkasihteeri 
 
040 572 0726 

 

Kinnunen Kia, palkkasihteeri 
 
040 571 8935 

 

Junnonen Jorma, palkkasihteeri 
 
040 572 9351 

 

  
Työsuojelupäällikkönä toimii Anne Hovi (040 573 2140). Työsuojeluvaltuutetut Loviisan kaupun-
gissa ovat: 

hoitohenkilökunnalle: Anne Santaharju 

toimistohenkilöstölle ja esimiehille: Jaana Iivonen 

keittiö ja siivous henkilöstölle: Irene Weppling- Airikka 

Henkilöstöjaosto on kaupunginhallituksen alainen jaosto, joka linjaa ja ohjaa kaupungin henki-
löstöasioita. Lisäksi henkilöstöjaostossa on läsnäolo-oikeus: kaupunginhallituksen puheenjoh-
tajalla, kaupunginjohtajalla ja hallintojohtajalla. Henkilöstöjaoston sihteerinä toimii työhyvinvoin-
tikoordinaattori Anne Hovi ja esittelijänä henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström. Yhteistoimin-
nan tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistyötä .Yhteistoiminnan 
kautta henkilöstö voi osallistua kaupungin toiminnan kehittämiseen ja vaikuttaa omaa työtään ja 

http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/henkilosto/body0=154
http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/henkilosto/body0=524
http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/henkilosto/body0=507
http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/henkilosto/body0=525
http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/henkilosto/body0=527
http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/henkilosto/body0=528
http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/henkilosto/body0=530
http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/henkilosto/body0=531
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työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Samalla yhteistyössä edistetään palvelutuo-
tannon tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Yhteistoiminta-asioita käsitellään kaupungin yhteis-
toimintakomiteassa, joka kokoontuu 1 - 2 kuukauden välein. 

Työterveyshuolto on ulkoistettu toiminta. Mehiläinen toimii Loviisan työterveyshuoltona. Osoite: 
Aleksanterinkatu 5, 07900 Loviisa 
Avoinna ma-to klo 8.00-16.00 sekä perjantaisin ja aattopäivinä klo 8.00 - 14.00  
 
Työterveyshuollon tarjoamia palveluja ovat työpaikkaselvitykset ja -käynnit, terveystarkastukset, 
työkykyarviot, kuntoutustarpeen arviointi, sairaanhoito, yksilöllinen terveyskuntosuunnittelu, 
työn kehittäminen, esimiestyön tukeminen, työyhteisöasiat ja ryhmätoiminta (liikunta, painonhal-
linta, jaksaminen). 
Loviisan kaupungissa toimii esimiesmentoreiden verkosto, jonka tehtävänä on toimia esimies-
ten tukena kaikissa esimiestyöhön liittyvissä tilanteissa. Mentoroinnin tarkoituksena on tukea ja 
auttaa esimiestä kehittymään työtehtävissään sekä auttaa häntä eteenpäin hänen hankalaksi tai 
vaikeaksi kokemissaan kysymyksissä. Mentorointi on siten myös esimiestyön kehittämisen kei-
no ja uuden johtamiskulttuurin työkalu. 

Loviisan esimiesmentorit edustavat kaupungin eri aloja ja heillä on monipuolinen asiantuntijuus 
ja kokemus esimiehen tehtävästä ja roolista.  Riippumatta siitä missä keskuksessa työskentelet, 
voit tarvittaessa olla yhteydessä keneen tahansa heistä ja keskustella luottamuksellisesti esi-
miestyöhön liittyvistä asioista. Tarkempaa tietoa löytyy Loviisan kaupungin sivuilla (LOVIN). 

 

Loviisan kaupungin perehdytysohjeet löytyvät kaupungin LOVIN sivuilta. Esimies on vastuussa 
että uutta työntekijää on informoitu seuraavista asioista. Kohdat 1-8 ovat yhteisiä kaikille yksi-
köille/osastoille, kohdat 9-12 ovat vapaasti muokattavissa oman yksikön/osaston tarpeiden mu-
kaan. 
 
Loviisan kaupunki 

1. Perehdyttämismateriaali ja tarkistuslista, LOVIN/Henkilöstöinfo/Ohjeet ja sopimukset  - pe-
rehdytysmateriaalia 

2. Töihin Loviisan kaupunkiin - Työntekijän opas LOVIN/Henkilöstöinfo/Ohjeet ja sopimuk-
set  - perehdytysmateriaalia 

3. Kaupunkistrategia http://www.loviisa.fi/fi/paatoksenteko/kaupunginstrategiatj 
4. Työturvallisuus 

LOVIN/Henkilöstöinfo/Työsuojelu – Väkivaltariskit hallintaan 
LOVIN/Henkilöstöinfo/Työsuojelu – työterveyshuollon hoitoonohjauskäytäntö 

5. Tietoturva (mm. käyttäjän tietoturvaopas) LOVIN/ICT-toimisto 

Perusturvakeskus 

6. Perusturvakeskuksen ja intran esittely www.loviisa.fi/Sosiaali- ja terveyspalvelut, 
LOVIN/Keskukset/Perusturva 
7. Potilasturvallisuus/ Omavalvonta 

 HaiPro 
 lääkehoito-osaaminen (tietoa LOVe-koulutuksesta sekä mm. STM:n Turvalli-

nen lääkehoito -opas, lääkehoitosuunnitelmat, lomakkeet; näyttö - laski-
mosisäisen infuusion antamiselle / injektion antamiselle lihakseen) 

http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/ohjeetjasopimukset
http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/ohjeetjasopimukset
http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/ohjeetjasopimukset
http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/ohjeetjasopimukset
http://www.loviisa.fi/fi/paatoksenteko/kaupunginstrategiatj
http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/tyosuojelu
http://intranet.loviisa.fi/fi/henkilostoinfo/tyosuojelu
http://intranet.loviisa.fi/fi/ict
http://www.loviisa.fi/fi/palvelut/sosiaalijaterveyspal
http://intranet.loviisa.fi/fi/keskukset/perusturva
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8. Hygieniaohjeet LOVIN/Perusturva/Lomakkeet ja ohjeet/Hygieniaohjeet 

Yksikkö/osasto  

 9. Yksikön/osaston toiminta ja yhteiset pelisäännöt (sisältäen esimerkiksi päiväoh-
jelma ja työnjako).  
10. Potilaan / asiakkaan hoitopolku (esimerkiksi ohjeet potilaan vastaanottamiseksi, 
kotiuttamiseksi ja muita voimassaolevia samantyyppisiä ohjeita)  
11. Pegasos ohjeet (ja muut yksikössä/osastolla käytettävien ohjelmien ohjeet)   
12. Yksikön/osaston pelastussuunnitelma 

Kokenut hoitaja perehdyttää uutta työntekijää vähintään 3 päivää ja aamu- ja iltavuorossa. Yö-
vuoroja uusi työntekijä tekee vasta muutaman kuukauden jälkeen, kun hän on tutustunut työpai-
kan käytäntöihin sekä asukkaisiin. Opiskelijoille on nimetty joka työvuoroon ohjaaja ja näyttö-
vastanottajan, niille jotka suorittavat näytön. 
Tietosuoja – vaitiolovelvollisuus lomake täyttää jokainen uusi työntekijä. Leena Byckling Pe-
gasos vastaava Emil-kodilla. Ulrika Rehnström toimii senioripalveluiden Pegasos vastaavana 
(0400 192 526). Osastonhoitajat ja muut henkilökunnasta perehdyttävät uudet työntekijät pe-
gasos potilastietojärjestelmän käytössä. 
Omavalvontasuunnitelma tulee olemaan työväline uusien työntekijöiden perehdytykseen. 
 

 
 Henkilöstön täydennyskoulutus 

 
LOVE- koulutus ja ensiapukoulutus, keskitetystä ja säännöllisesti perusturvan järjestämä, se-
nioripalvelupäällikkö on yhteydessä palo- ja pelastuslaitoksen kanssa joka järjestää palo- ja tur-
vallisuuskoulutusta. Osastonhoitaja seuraa sairauspoissaoloja ja järjestää TYKY toimintaa hen-
kilökunnalle. Perusturvalautakunta päättä TYKY mahdollisuuksista. Osastonhoitaja järjestää ja 
pitää kehityskeskustelut. Muut kurssit henkilökunta joko itse toivoo tai oppilaitokset ja koulutus-
järjestäjät informoivat tarjonnasta. Perusturvan yhteisten koulutuksien vastaava on Anne Val-
kama. Perusturvassa järjestetään myös sisäisesti esimerkiksi Pegasos, Populus, laskutuskoulu-
tuksia. Tietotekninen vastuukouluttaja Loviisassa on Britta Nieminen. Pegasos vastuukouluttaja 
on Ulrika Rehnström, hän toimii myös perusturvan vastaavana Pegasos asioissa. 
 
 

 

Toimitilat 
 

Asukkailla on käytössä yhden hengen huoneet n. 19 neliön kokoisia. Huoneissa on omat riittä-
vän tilavat wc/kylpyhuoneet. Emil-kodin puolesta huoneisiin kuuluu säädettävä sänky patjoi-
neen, patjoissa pelastuslakanat. Asukas omaisten kanssa kalustaa muuten huoneen omilla huo-
nekaluilla. Tarvittaessa Emil-koti kalustaa huoneen. Asukkaat sijoitetaan huoneisiin vapautumis-
järjestyksessä. Tarvittaessa tehdään huoneiden vaihtoja terveydellisistä syistä. Asukkailla on 
yhteinen ruokailutila/olohuone sekä saunaosasto. Kesäisin on lisäksi käytössä kesähuone, jos-
sa infrapunalämmittimet lämmittämään keväisin ja syksyisin tilaa. Tilaa voivat käyttää niin asuk-
kaat kuin omaiset. Harraste- ja kuntoutustiloina käytämme samoja tiloja ja pitkää käytävää. 
Osastolla on Motomed-kuntoilulaite. Sauna/kylpyhuone pieni mutta toimiva. Asukkaiden huone 
on tyhjillään heidän pidemmän poissaolon aikana.  
Omaisten yöpyminen asukkaan huoneessa on aina mahdollinen. 
Omaiset voivat järjestää esim. syntymäpäiväjuhlia osastolla. 
 

http://intranet.loviisa.fi/fi/keskukset/perusturva/lomakkeet/hygieniaohjeet
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Yksikön siivous ja pyykkihuolto  

 
Emil-kodissa hoitoapulainen vastaa pääasiassa huoneiden/wc:n siivouksesta. Huoneet siivotaan 
vähintään kerran viikossa ja tarvittaessa. Wc:n tarkistukset/siivoukset päivittäin. Yleiset tilat sii-
votaan tarpeen mukaan useita kertoja viikossa. Hoitohenkilökunta auttaa yleisten tilojen siivo-
uksessa. Vahaukset hoitaa Loviisan kaupungin siivoustoimi, siivouspäällikkö Tuija Niemeläinen 
puh.0400 981286, tuija.niemelainen@loviisa.fi, siivoushenkilökunnan esimies Tiina Nyman 
puh.0440 555840, tiina.nyman@loviisa.fi.  
Jäte- ja pyykkihuoltoa tekee koko henkilökunta. Jätteet viedään x 2 päivässä isoihin jäteastioi-
hin.  Pyykkihuolto on osittain ulkoistettu, lakanat/pyyhkeet menevät Loviisan pesulaan. Asuk-
kaiden omat vaatteet pestään Emil-kodissa. 
 

 

Teknologiset ratkaisut 
 

Tietoteknisesti ohjattu hälytysjärjestelmä, ovihälytykset tulevat matkapuhelimeen. Hälytysten 
määrää/kellonaikaa pystyy seuraamaan tietokoneeseen/matkapuhelimeen asennetulla ohjelmal-
la. Hälytyksiin voidaan tarvittaessa liittää kutsuranneke potilashälytyksiä varten. Henkilökunnal-
le on kerrottu suullisesti/kirjallisesti ”ensiapuohjeista” jos matkapuhelimet jäävät ns. ”jumiin” eli 
hälytykset eivät tule perille tai näyttöön tulee jokin outo ilmoitus. Osaston henkilökunta ilmoittaa 
viipymättä joko osastonhoitajalle tai suoraan EVERON asiakaspalvelu puh.0207 920 703, Email: 
support@everon.fi isommista ongelmista hälytysjärjestelmässä. Osastonhoitaja ja henkilökunta 
antavat palautetta säännöllisesti järjestelmän toimivuudesta palvelutuottajalle ja senioripalvelu-
päällikölle.  
Turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa, esim. yöaikaan, voi ottaa yhteyttä Etelävartioinnin hälytys-
vastaanottokeskukseen puh.09 3154 9000 tai poliisiin. 
 

 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 

Emil-kodista löytyvät seuraavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet: verensokerimittarit, nos-
tolaite, Motomed kuntopyörä (huolletaan tarpeen mukaan), RR-mittari (joka toinen vuosi kalib-
rointi Loviisan terveyskeskuksessa), sähkösängyt (OY Teoteam Medicalservice, 
www.medicalservice.fi , puh.040 727 0671 huoltaa kerran vuodessa ja tarpeen mukaan). 
Lisäksi osastolta löytyy erilaisia apuvälineitä, seisomavaaka ja hoitotarvikkeita. Pegasos potilas-
tieto järjestelmä lasketaan lääkintälaitteeksi. 
 

 
Asukkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
 

Asukkaiden tarvitsemat apuvälineet lainataan Loviisan terveyskeskuksen fysioterapian osastol-
ta puh.(019) 505 1320 tai 0444 555 301. Ohjaus ja huolto kuuluvat lainaukseen. Halutessaan 
asukkaat voivat ostaa itse apuvälineitä. 

 
Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

 
Osastonhoitaja Leena Byckling 044 557 7243 tai 044 455 5327 
 

 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot kerätään henkilörekisteriin, 
rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salas-
sapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelusuhteen 
päätyttyä. Tietoja saavat käsitellä vain asianomaisessa toimintayksikössä potilaan/asiakkaan 

mailto:tuija.niemelainen@loviisa.fi
mailto:tiina.nyman@loviisa.fi
http://www.medicalservice.fi/
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hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Tietojärjestelmiä käyttävillä työnteki-
jöillä on työtehtävien mukaan määritellyt käyttöoikeudet sekä henkilökohtaiset käyttäjätunnuk-
set ja salasanat. Rekisteritietojen käsittelyä ja katselua seurataan ja valvotaan käyttölokitietojen 
avulla. Tällä hetkellä käytössä Pegasos V 9 potilastietojärjestelmä jossa potilastiedot löytyvät 
reaaliaikaisesti. E-resepti käytössä. E-kanta rekisteriin siirryimme lokakuussa vuonna 2014. Po-
pulus tietokoneohjelma on käytössä palkkatietojen ja työsopimuksia varten, työlistat sähköisesti 
työlistasuunnitteluohjelmalla Titania. Paperiversiona löytyvät vielä esimerkiksi kopiot; työlistat, 
työsopimuksia. Vuokrasopimukset, vanhoja potilaskertomuksia, henkilökunnan salassapitolo-
makkeet, työnkuvaukset. 
 

 
 Henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvä perehdytys ja täydennyskoulutus 

 
Salassapitovelvollisuuslomake on käytössä, tehtävänkuvaus sekä työsopimus. Loviisan kau-
pungilla on käytössä perehdytyskortti apuväline esimiehille (LOVIN) sekä työntekijän opas, joka 
on tarkoitettu oppaana työntekijöille. Työntekijöille järjestetään säännöllisesti Pegasos koulutus-
ta, joka käsittelee myös tietosuojaturvaa. ICT-toimisto avustaa tietoteknisissä ongelmissa sekä 
avaa käyttäjäoikeudet, sähköpostiin, Populuksen ja muihin tarvittaviin ohjelmiin henkilöstölle. 
ICT-toimiston tietohallintopäällikkö Marko Perttilä puh.0440 555 201 
 
Suurin osa potilasasiakirjoista ovat elektroniset, lukollinen arkisto löytyy kelaritiloissa, 
yksiköissä väliarkistointi. 
Loviisan kaupungin yleiset arkistointiohjeistukset ovat työn alla.  

Loviisan kaupungin arkistonhoitaja on Eeva Taimioja puh.0440 555 434 
  

 

 
Henkilörekisterin rekisteriseloste 
 

Rekisteriseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen 
käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä 
on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauk-
sen periaatteet. Rekisteriseloste tulee pitää jokaisen saatavilla rekisterinpitäjän toimipaikassa. 
Jos rekisterinpitäjällä on useita toimipaikkoja, seloste on pidettävä nähtävillä kaikissa toimipai-
koissa. Loviisa on liittynyt Potilastiedon arkistoon 1.10.2014. Kaikki julkisen ja yksityisen ter-
veydenhuollon organisaatiot alkavat tallentaa omien potilaidensa hoitotietoja Potilastiedon ar-
kistoon vuoden 2015 loppuun mennessä. Tallentaminen koskee vain uusia potilasasiakirjoja. 
Jos palvelua käytetään tietoverkossa, rekisteriseloste tulee liittää verkkopalvelun yhteyteen. Lo-
viisan kaupungin Perusturvakeskuksen rekisteriseloste ja informointilomake sekä potilastie-
donarkistointi ovat nähtävissä verkkosivuilla www.loviisa.fi, sosiaali- ja terveyspalvelujen alla.  
 

  
Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot  
 

 Britta Nieminen puh. 044 557 724, britta.nieminen@loviisa.fi 
 

Pegasos vastaava Ulrika Rehnström puh.0400 192 526, ulrika.rehnstrom@loviisa.fi  
 
 
 
 
YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

http://www.loviisa.fi/
mailto:ulrika.rehnstrom@loviisa.fi
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Omavalvontasuunnitelmaa käytetään monipuolisesti. Tämä tarkoittaa, että jokainen työntekijä on 
mukana päivittämässä ja kehittämässä omavalvontasuunnitelman sisältöä ja samalla osaston 
toimintaa ja toimintatapoja. Suunnitelmana on, että omavalvontasuunnitelma olisi jokapäiväisen 
työn apuväline. Omavalvontasuunnitelma ei valmistu koskaan, suunnitelma elää osaston olo-
suhteiden ja asukkaiden tarpeiden mukaan. 
Loviisan kaupungin arkistointiohjeistus sekä potilasturvallisuussuunnitelma ovat työn alla. 
Hyödynnetään nämä suunnitelmat myös omavalvonnassa. Kehitetään omavalvontasuunnitel-
man tekstiä vielä enemmän käytännönläheisemmäksi. Laatua ja turvallisuutta pyritään ylläpitä-
mään koulutetun ja osaavan henkilökunnan avulla, tässä kehittämistarve on pätevien ja luotetta-
vien sijaisten löytäminen myös muutaman päivän sijaisuuksiin. Sekä sijaisten että vakituisen 
henkilökunnan perehdyttämisessä on aina parannettavaa. Osaston toiminnan keskeisenä kehi-
tyskohteena on mielekkään arkipäivän luominen asukkaille sekä henkilökunnan hyvinvoinnin ja 
jaksamisen edistäminen. 
 
Toimitiloja, toimintatapoja, osaamista ja laitteita ja muita tarvikkeita pyritään jatkuvasti pitämään 
ajan tasalla sekä asukkaiden että henkilökunnan turvallisuuden takia.  
 
Emil-kodin asiakaskysely on tehty omaisille 10/2016 (liite). Vastausprosentti 78 % ja keskiarvoksi 
saatu 4,5 eli hyvän ja erittäin hyvän välillä (max pisteet 5). Vastauksien perusteella pyritään ke-
hittämään toimintaa ja toimintatapojamme vieläkin paremmaksi asukkaille.  
 

 
 
OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) 

 
Paikka ja päiväys 

 
Loviisa  
 

 
Allekirjoitus 
 
 
 

Nimenselvennys: Lisbeth Forsblom 
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LOMAKKEEN LAADINNASSA ON HYÖDYNNETTY SEURAAVIA OPPAITA, OHJEITA JA LAATUSUOSITUK-
SIA: 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Ammattieettinen lautakunta: Arki, arvot, elä-
mä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet.  

- http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf 

STM:n julkaisuja (2011:15): Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon 
johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf 

STM:n julkaisuja (2014:4): Lastensuojelun laatusuositus 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf 

STM:n julkaisuja (2013:11): Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf 

STM:n oppaita (2003:4): Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten 
asumispalveluiden laatusuositus 

- http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-
3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf 

Potilasturvallisuus, Työsuojelurahasto & Teknologian tutkimuskeskus VTT: Vaaratapahtumista oppiminen. 
Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle 

- http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-
organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf 

Valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia omavalvonnan suunnittelun tueksi ikäihmisten palveluissa 

http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-
suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia 
 
Turvallisen lääkehoidon suunnittelun tueksi:  

- Turvallinen lääkehoito -opas: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030 
 
Valviran määräys terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisestä: 

- Valviran määräys 4/2010: http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf 
 

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn  

- Rekisteri- ja tietoturvaselosteet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-
jatietosuojaselosteet.html  

- Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: 
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/ 

- Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf 
 

- Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon 
sekä muuta lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-
9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) 

 
 
TIETOA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE: 
 
Lomake on tarkoitettu tukemaan palveluntuottajia omavalvontasuunnitelman laatimisessa. Se on laadittu Valviran antaman 
määräyksen (1/2014) mukaisesti. Määräys tulee voimaan 1.1.2015. Lomake kattaa kaikki määräyksessä olevat asiakokonai-
suudet ja jokainen toimintayksikkö ottaa omassa omavalvontasuunnitelmassaan esille ne asiat, jotka toteutuvat palvelun käy-
tännössä. Lomakkeeseen on avattu kunkin sisältökohdan osalta niitä asioita, joita kyseisessä kohdassa tulisi kuvata. Lomak-
keen laatimisen yhteydessä siinä olevat ylimääräiset tekstit on syytä poistaa ja vaihtaa Valviran logon tilalle palveluntuottajan 
oma logo, jolloin käyttöön jää toimintayksikön omaa toimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma. 
 

http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2012.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16622.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-30055.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3779.pdf&title=Vammaisten_asumispalveluiden_laatusuositus_fi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.vtt.fi/files/projects/typorh/opas_terveydenhuolto-organisaatioiden_vaaratapahtumista_oppimiseksi.pdf
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/tyokalut/iakkaiden-neuvontapalvelut-ja-hyvinvointia-edistavat-kotikaynnit/lait-suositukset-kirjallisuus-kasitteet/valtakunnallisia-ohjeita-ja-suosituksia
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030
http://www.valvira.fi/files/tiedostot/m/a/maarays_4_2010_kayttajan_vt_ilmoitus.pdf
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6JfpsyYNj/Henkilotietolaki_ja_asiakastietojen_kasittely_yksityisessa_sosiaalihuollossa.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf
http://www.sosiaaliportti.fi/File/eef14b19-bacf-4820-9f6e-9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf

