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1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 
 
 

o Nakkilan kunta 
Perusturva 
Vanhuspalvelut, avopalvelut  
Kotihoito 

 
Nakkilan kunta 
Porintie 11 
29250 Nakkila 
Y-tunnus: 0135662 – 3 
 
Puh. 044 7475 800 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@nakkila.fi  
 
 

o Nakkilan vanhuspalvelujen esimies ja omavalvonnasta vastaava johdon edustaja:  
 
Vanhustyön johtaja  
Taina Juvonen  
 
Nakkilan vanhuspalvelut  
Porintie 11  
PL 50  
29251 Nakkila 
 
Puh. 044 747 5827  
Sähköposti: taina.juvonen@nakkila.fi 
 
  

o Kotihoidon lähiesimies ja omavalvonnasta vastaava henkilöstön edustaja / omaval-
vonnan vastuuhenkilö:  

 
Vastaava ohjaaja 
Tarja Kuvaja 
 
Vanhuspalvelut/kotihoito  
Porintie 11 
PL 50 
29251 Nakkila 
 
Puh. 044 747 5855 
Sähköposti: tarja.kuvaja@nakkila.fi 
  
 
 

mailto:taina.juvonen@nakkila.fi
mailto:tarja.kuvaja@nakkila.fi
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2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET  

 
 
Valtio ohjaa kuntien toimintaa lakien ja asetusten avulla. Kotihoito perustuu sosiaalihuoltola-
kiin ja terveydenhuoltolakiin. Asiakkaan palveluntarve on selvitettävä ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (ns. van-
huslaki) mukaisesti. Kunnilla on mahdollisuus järjestää toimintansa ja hallintonsa järkevim-
mäksi näkemällään tavalla.  

Kotihoidon tarkoituksena on järjestää asiakkaan tarvitsemia palveluja kotiin siten, että hänen 
asumisensa kotona onnistuu mahdollisimman pitkään turvallisesti. Kotihoidon palvelut autta-
vat selviytymään jokapäiväisistä toiminnoista silloin, kun asiakas ei selviydy niistä omatoimi-
sesti. Nakkilan kotihoito tarjoaa kunnan alueella kotona asuville ikäihmisille laadukkaita ja 
monipuolisia koti- ja tukipalveluita. Aikaisemmin toimineet kotipalvelu ja kotisairaanhoito 
ovat yhdistyneet kotihoidoksi, jonka lisäksi Nakkilassa kotihoidon tukipalveluina tarjotaan 
ateria-, pyykki-, kylvetys-, kauppa- ja turvapuhelinpalvelua. Yhtenä tukimuotona toimii myös 
Palvelukeskus Hyppingillä järjestettävä päivätoiminta. Toiminnan avulla ylläpidetään asiakkai-
den fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä monipuolisen toiminnan ja yhdessä teke-
misen kautta. 

Kotihoidon arvot ja toimintaperiaatteet perustuvat asiakkaan arvostukseen ja yksilöllisen ti-
lanteen huomioimiseen sekä asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen. Arvostus ja yksilöllisyys 
näkyvät asiakaslähtöisyytenä, yksilön ja hänen itsemääräämisoikeutensa kunnioittamisena ja 
luottamuksellisuuden sekä vaitiolovelvollisuuden toteutumisena. Kotihoidon tarve arvioidaan 
yksilöllisesti yhdessä asiakkaan ja/tai hänen edustajansa kanssa ja siitä laaditaan yksilöllinen 
hoito- ja palvelusuunnitelma. Asiakkaan tahtotilaa itseään koskevissa päätöksissä kunnioite-
taan ja häntä kuunnellaan oman elämänsä asiantuntijana.  
 
 

 

https://pixabay.com/fi/ik%C3%A4-dementia-nainen-vanha-63609/
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3 RISKINHALLINTA  

 
 
Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkoh-
tia huomioidaan monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympä-
ristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökun-
nasta. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, 
jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja 
asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia.  
 
Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriit-
tiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on 
vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen 
riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, 
analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen.   
 
Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, 
että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan 
turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu 
myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta 
vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja 
-riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toi-
menpiteiden toteuttamiseen.  
 
Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökun-
nalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turval-
listen ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista.   
 
Nakkilan kotihoidossa käydään läpi vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosas-
ton riskien arviointi työpaikalla – lomakkeet. Niiden avulla tarkastellaan työn erilaisia riskejä 
ja käydään läpi toimintaohjeita muun muassa työn ergonomiaan, kemiallisiin ja biologisiin 
vaaratekijöihin, henkiseen kuormittumiseen sekä tapaturman vaaroihin liittyen. Kotihoidossa 
noudatetaan Nakkilan kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa, joka on laadittu vuo-
sille 2017 - 2021 ja työsuojelun toimintaohjelmaa vuodelle 2018. Nämä materiaalit ovat luet-
tavissa Nakkilan kunnan henkilöstön yhteisessä tietokannassa, johon kaikilla työntekijöillä on 
pääsy. 
 

      
 

https://pixabay.com/fi/shot-heringgilya-k%C3%A4si-injektio-31144/
https://pixabay.com/fi/tytt%C3%B6-tietokone-muistikirja-1064659/
https://pixabay.com/fi/liukastumisen-kaatuminen-mies-154577/
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Riskien tunnistaminen, käsitteleminen ja  

korjaavat toimenpiteet 

 
Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla 
riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. Haittatapahtu-
mien ja läheltä piti - tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden 
kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallin-
nassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on 
palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tie-
don saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien kä-
sittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asi-
akkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheutta-
nut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta. Laatupoik-
keamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimen-
piteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. 
 
Kotihoidossa laaditaan yhdessä työntekijöiden kanssa vuosittain riskikartoitus, jossa huomi-
oidaan työn erilaiset osa-alueet, kiinnittäen huomiota erityisesti vaihteleviin asiakastilantei-
siin. Kotihoidossa on käytössä kolme erilaista ilmoituslomaketta, jokainen niistä tietynlaisiin 
tilanteisiin.  
 
Haittatapahtumat, läheltä piti - tilanteet ja asiakkaan hoidossa tapahtuvat poikkeamat kirja-
taan kevään 2017 aikana käyttöön otettuun HaiPro - järjestelmään. HaiProon kirjataan ilmoi-
tus esimerkiksi asiakkaan kaatuessa, hänen tippuessaan tai melkein tippuessa sängystä sekä 
puutteellisesta asiakasta koskevasta kirjauksesta. Yleissääntönä ilmoituksen tekemisessä on, 
että jos on epävarma ilmoittamisesta, on varminta tehdä ilmoitus. Nimettömänä ilmoittami-
nen on yksi HaiPro - järjestelmän perusperiaatteista. Ilmoituksen tekijän tulisi muistaa myös 
arvioida ja kirjata ilmoitukseen, mitkä asiat saattoivat olla syynä haittatapahtumaan tai lä-
heltä piti – tilanteeseen. Esimies seuraa ja käsittelee HaiPro - järjestelmään tehtyjä ilmoituksia 
säännöllisesti. Ilmoitukset käsitellään kotihoidossa kuukausittain ja vanhuspalveluiden esi-
miestiimissä neljännesvuosittain. HaiPro - järjestelmä on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen 
ja ilmoitusten perusteella mietitään muutostarpeita ja kehittämiskohteita.  
 
Työntekijää kohdanneesta työtapaturmasta tehdään välittömästi ilmoitus esimiehelle ja asi-
asta ollaan yhteydessä työterveyshuoltoon. Työntekijä täyttää vakuutusta varten yhdessä esi-
miehensä kanssa työtapaturmailmoitus - lomakkeen, joka löytyy vanhuspalveluiden henkilös-
tön yhteisestä tietokannasta ns. intranetistä. Työtapaturman satuttua, toimi näin -ohjeistuk-
sen mukaisesti esimies huolehtii lomakkeen skannauksesta eteenpäin. Uhka- ja väkivaltatilan-
teissa työntekijä täyttää työsuojelun ohjeiden mukaisen ilmoituksen ja toimittaa sen esimie-
helleen, joka käsittelee ilmoituksen ja lähettää sen työsuojeluun. Tarvittaessa työsuojelu laatii 
ohjeistuksen toimintatapojen muuttamisesta ilmoitusten perusteella. Uhka- ja väkivaltatilan-
teet käsitellään lisäksi kotihoidon omassa tiimissä.  
 
Mahdollisista muutoksista kotihoidon toimintatavoissa ja hoitokäytänteissä sekä HaiPro -il-
moitusten että uhka- ja väkivaltatilanteiden perusteella tiedotetaan tiimipalaverissa ja sähkö-
postin avulla. 

https://pixabay.com/fi/tarkistusluettelo-leikep%C3%B6yd%C3%A4n-1622517/
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4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN  

  
 

o Omavalvonnan suunnittelusta vastaa: 

Vanhustyön johtaja Taina Juvonen  
taina.juvonen@nakkila.fi  
puh. 044 747 5827 

 
 

o Omavalvonnan seurannasta ja päivityksestä vastaa: 
 
Vastaava ohjaaja Tarja Kuvaja 
tarja.kuvaja@nakkila.fi 
puh. 044 747 5855  
 
 
 
Nakkilan kotihoidon omavalvonnan suunnitteluun ovat osallistuneet vanhustyön johtaja, ko-
tipalveluohjaaja ja kotihoidon työntekijät. Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa 
vanhustyön johtaja Taina Juvonen ja se viedään vuosittain perusturvavaliokunnalle hyväksyt-
täväksi. 
 
Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja aina, kun toiminnassa tapahtuu palvelun 
laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Kotipalveluohjaaja vastaa omavalvonta-
suunnitelman päivityksestä. Yksikön omavalvonnan toteumista seurataan päivittäin arki-
työssä ja poikkeamista keskustellaan kotihoidon tiimipalavereissa.  
 
Omavalvontasuunnitelma on julkinen ja se on nähtävissä Nakkilan kunnan kotisivuilla ja koti-
hoidon taukotilassa sekä Nakkilan kunnan henkilöstölle myös kunnan yhteisessä tietokan-
nassa. 
 
 

 

   

mailto:taina.juvonen@nakkila.fi
mailto:tarja.kuvaja@nakkila.fi
https://pixabay.com/fi/yhdist%C3%A4-yhteys-yhteisty%C3%B6-k%C3%A4det-20333/
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5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET  

 
 

5.1 Palvelutarpeen arviointi   

 
Hakeutuminen kotihoidon palveluihin tapahtuu yhteyden-
otolla vastaavaan ohjaajaan tai palveluohjaajaan. Yhteyden-
ottajana voi olla yksityinen henkilö tai sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilainen. Kotihoidon palveluja tarvitsevalle 
ikäihmiselle tehdään kotikäynti ja palvelutarpeen arviointi. 
Palvelutarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 
välittömästi ja muissa tapauksissa seitsemän vuorokauden 
sisällä yhteydenotosta tai sopimuksen mukaan.  Kotihoidon 
palveluita myönnetään perusturvavaliokunnan vahvista-
mien kriteerien mukaisesti. 
  
Palvelutarpeen arvioinnissa lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan. Huo-
mion kohteena on erityisesti asiakkaan toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen. Koti-
käynnillä käydään läpi ikäihmisen kokonaisvaltainen elämäntilanne ja keskustellaan tarvitta-
vista tukimuodoista. Toimintakyvyn arvioinnin tukena käytetään keskustelussa saadun tiedon 
lisäksi RAVA-mittaristoa ja tarvittaessa myös MMSE, GDS-15 ja MNA-testejä. Palvelutarvetta 
arvioidessa kotikäynnillä voi olla mukana asiakkaan omaisia tai muita läheisiä. Käynnillä an-
netaan tietoa kotihoidon palveluista ja muista yleisistä etuisuuksista, joista asiakkaan tulee 
olla tietoinen (muun muassa eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki, sotaveteraanien ja sotain-
validien etuudet).  
 
Vastaava ohjaaja lähettää asiakkaalle avohuollon palvelupäätöksen kotihoidon asiakkuudesta 
(tukipalvelut, kotihoito) ja maksupäätöksen kotihoidon maksuista. Asiakas voi valittaa pää-
töksistä sallitun ajan puitteissa perusturvavaliokunnalle. 
 
 
  

 

  

https://pixabay.com/fi/puhua-vuoropuhelu-keskustelun-2076968/
https://pixabay.com/fi/joukkue-yhdess%C3%A4-ryhm%C3%A4-kysy-1636655/
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5.2 Palvelu- ja hoitosuunnitelma (Pahosu) 

  
Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa ja palvelua 
koskevaan suunnitelmaan. Nakkilan kotihoidon asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelu- ja 
hoitosuunnitelma noin neljä viikkoa hoidon alusta kestävän arviointijakson jälkeen. Palvelu- 
ja hoitosuunnitelma sisältää tarkemman tiedon asiakkaan hoidosta. Se toimii tärkeänä tiedon 
välineenä kotihoidon liikkuvassa työssä ja sen ajantasaisuudesta on tärkeä huolehtia.  

 
Palvelu- ja hoitosuunnitelman (pahosu) tekee asiakkaan vastuutyöntekijä yhdessä asiakkaan 
kanssa. Vastuutyöntekijä huolehtii pahosun ajantasaisuudesta tarkistamalla suunnitelman 
kaksi kertaa vuodessa tai päivittämällä sitä tarpeen mukaan. Pahosua tehdessä vastuutyön-
tekijä huomioi, että asiakkaan luona käy muitakin kotihoidon työntekijöitä ja hän selvittää 
heidän näkemyksiään asiakkaan tilanteesta. Palvelu- ja hoitosuunnitelman aikamääräisistä 
muutoksista tulee aina ottaa yhteyttä vastaavaan ohjaajaan uuden asiakasmaksupäätöksen 
laatimista varten. 
 
Nakkilan kotihoidossa otettiin käyttöön Pegasos Mukana – mobiilijärjestelmä loppuvuodesta 
2016. Järjestelmässä palvelu- ja hoitosuunnitelma toimii työnohjauksen pohjana määrittäen 
asiakkaiden luona käytävän ajankohdan, käytettävän työajan määrän ja työtehtävät. Tämän 
avulla työntekijät tuntevat suunnitelman sisällön ja toimivat sen mukaisesti. Pegasos Mukana 
– järjestelmän ja työntekijöiden kirjausten avulla esimies seuraa palvelu- ja hoitosuunnitel-
mien toteutumista.  
 
 

 

  

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW-uqC5JTUAhVDiywKHUGFA7kQjRwIBw&url=https://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/arkisto/muistisairaan_kotihoito_on_vaativa_kokonaisuus.html&psig=AFQjCNEd7AlizypOAeXDoTQRBhfN6V5nJA&ust=1496136248278541
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5.3 Asiakkaan kohtelu 

 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja sen rajoittaminen 

 
Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilö-
kohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oi-
keudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön 
fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Työn-
tekijöiden tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea 
hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.  
 
Kotihoidon asiakkaat asuvat omissa kodeissaan ja heidän toiveensa huomioidaan palveluja 
suunnitellessa ja toteutettaessa. Nakkilan kotihoidossa kartoitetaan asiakkaan yksilöllinen 
elämäntapa ja -tilanne kotikäynnin yhteydessä palvelutarvetta arvioitaessa. Asiakas osallistuu 
oman hoito- ja palvelusuunnitelmansa laadintaan ja saa siitä oman kirjallisen kappaleen.  
Työskentelyssä asiakas otetaan mukaan niihin toimintoihin, joihin hän pystyy osallistumaan 
terveydentila huomioiden. Kotihoidossa noudatetaan salassapitovelvollisuutta ja asiakkaa-
seen liittyviä tietoja ei anneta ulkopuolisten tietoon. Asiakkaalta pyydetään lupa tietojen kir-
jaamiseen Pegasos - potilastietojärjestelmään.  
 
Kotihoidossa asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu vapaaehtoisuuteen, ja palveluja to-
teutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimen-
piteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa 
ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa 
vaarantua. Kotihoidossa pyritään siihen, että itsemääräämisoikeuden rajoitteet ja pakotteet 
olisivat tarpeettomia ja kotona asuminen olisi turvallista. Rajoitteiden perustana tulee aina 
olla asiakkaiden turvallisuuteen kohdistuva uhka. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava 
lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa 
kunnioittaen.  Kotihoidossa rajoitteet ovat esim. muistisairailla hellan sulakkeiden 

https://pixabay.com/fi/riippuvainen-dementia-nainen-vanha-100343/
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irrottaminen. Rajoitteet kirjataan aina ylös Pegasos –tietojärjestelmään. Asiakkaan 
turvallisuuden ollessa uhattuna otetaan yhteys omaisiin ja tarvittaessa lääkäriin tai 
hälytyskeskukseen. 
 

Asiakkaan asiallinen kohtelu 

 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun 
ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyt-
tään kunnioittaen. Työntekijän ja työyhteisön vastuulla on tunnistaa asiakastyön epäkohdat 
ja niiden uhat ennakkoon siten, että niihin voidaan puuttua riittävän ajoissa. Kyse on enna-
koivaan valvontaan painottuvista toimista, joiden tarkoituksena on turvata ja taata erityisesti 
kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvä hoito ja huolenpito ja edistää 
heidän hyvinvointiaan. 
 
Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa toiminnasta vastaavalle esimiehelle huomaamastaan 
epäkohdasta tai ilmeisestä epäkohdan uhasta. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakas-
turvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoinkohtelua ja toimintakulttuuriin sisälty-
viä asiakkaalle vahingollisia toimia. Laissa säädetään myös vastuussa olevan esimiehen velvol-
lisuudesta ryhtyä viivytyksettä toimenpiteisiin epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi. Toimin-
nasta vastaavan on ilmoitettava asiasta edelleen kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhalti-
jalle. 
 
Havaittu ja tietoon tullut epäasiallinen kohtelu käsitellään esimiehen johdolla yksikön palave-
rissa ja päätetään tarvittavista muutoksista. Kotihoidon lähiesimiehen eli vastaavan ohjaajan 
tehtävänä on puuttua epäasialliseen kohteluun Nakkilan kunnan yhteisesti sovitulla tavalla 
(ohje suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antamisesta).  
 
Asiakasturvallisuutta vaarantavat haittatapahtumat ja läheltä piti - tilanteet työntekijä rapor-
toi HaiPro - järjestelmän kautta. Tarvittaessa epäasiallisen kohtelun ja haittatapahtumien tai 
läheltä piti – tilanteiden kohdalla keskustellaan yksittäisen työntekijän, asiakkaan ja omaisten 
kanssa lähiesimiehen johdolla. Tilanteen vaatiessa ollaan yhteydessä sosiaaliasiamieheen. 
 

 

5.4 Asiakkaan osallisuus  

 
Asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä 
huomioon ottaminen on olennainen osa palve-
lun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja 
omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä 
hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja 
asiakkaalle, on systemaattisesti kerätty palaute 
tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 
 

https://pixabay.com/fi/k%C3%A4vely-vanha-ihmiset-vaakuna-ik%C3%A4-69709/
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Nakkilan kotihoidosta järjestetään säännöllisin väliajoin asiakaskysely. Kysely toteutetaan 
asiakaskyselylomakkeella ja se palautetaan kirjepostilla vanhustyön johtajalle. Edellinen ky-
sely toteutettiin loppuvuodesta 2016.  
 
Asiakkaat ja heidän omaisensa voivat myös antaa palautetta kotihoidon palveluista vapaa-
muotoisesti kirjallisesti ja/tai suullisesti kotihoidon työntekijöille tai vastaavalle ohjaajalle. Li-
säksi asiakkaat ja heidän omaisensa voivat tarpeen vaatiessa soittaa kotihoidon numeroon. 
Kotihoidosta saatu palaute käsitellään ja asiakkaalta tai hänen omaiseltaan saatuun palaut-
teeseen vastataan toivomusten mukaan. Asiakaspalautteet käsitellään esimies- ja tiimipala-
vereissa. Kyselyn ja muun palautteen kautta saadaan tietoa asiakkaiden näkemyksistä koti-
hoidosta, minkä perusteella toimintaa voidaan kehittää ja suunnitella. 
 

5.5 Asiakkaan oikeusturva 

 
Palvelun laatuun ja saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muis-
tutus vastaavalle ohjaajalle tai vanhustyön johtajalle (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista 23§). Asiakasta koskevissa palvelu- ja maksupäätöksissä on aina mukana vali-
tusosoite. Kirjallinen valitus päätöksestä tulee osoittaa Nakkilan kunnan perusturvavaliokun-
nalle. 

o Muistutuksen vastaanottajat: 
 
Vanhustyön johtaja Taina Juvonen 
Nakkilan vanhuspalvelut, Porintie 11 , PL 50, 29251 Nakkila 
Puh. 044 747 5827  Sähköposti: taina.juvonen@nakkila.fi 

 
Vastaava ohjaaja Tarja Kuvaja 
Vanhuspalvelut/kotihoito, Porintie 11, PL 50, 29251 Nakkila 
Puh. 044 747 5855 Sähköposti: tarja.kuvaja@nakkila.fi 
 

Toimintaa koskevat muistutukset käsitellään vanhustyön johtajan johdolla esimiestiimissä ja 
tarvittaessa perusturvajohtajan kanssa. Muistutukset käsitellään myös yksikön omassa pala-
verissa ja tarvittaessa yksittäisen työntekijän kanssa. Muistutukseen reagoidaan tilanteen 
vaatimalla tavalla. Kaikki muistutukset ja niihin annetut vastaukset toimitetaan perusturva-
johtajalle ja tiedoksi sosiaaliasiamiehelle. 

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

 

Kantelu  

Sosiaaliasiamies neuvoo sosiaalihuollon asia-
kaslaista ja auttaa asiakasta, jos tämä haluaa 
tehdä muistutuksen. Muistutuksen voi tehdä, 
jos kokee saaneensa huonoa kohtelua sosiaali-
palvelun yhteydessä.  

mailto:taina.juvonen@nakkila.fi
mailto:tarja.kuvaja@nakkila.fi
mailto:jari.makinen@satshp.fi
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Asiakas voi tehdä kantelun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira), Lou-
nais-Suomen aluehallintovirastolle (AVI), eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskansle-
rille. 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA  

 
 

6.1 Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta  

 
Kotihoidon asiakkaan toimintakyky ja avuntarve selvitetään asiakkuuden alkaessa. Asiakkaalle 
laaditaan yhteisen tapaamisen perusteella yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma, jota 
laatiessa käydään läpi asiakkaan voimavarat ja selviytyminen päivittäisistä toiminnoista. 
Lisäksi kevään 2017 aikana on asiakkaille tehty lisää hyvinvointisopimuksia, joissa asetettuja 
tavoitteita seurataan säännöllisin väliajoin.  
  

 
 
Kotihoito perustuu toimintakykyä tukevaan työotteeseen ja kotikäynneillä pyritään 
edistämään asiakkaan hyvinvointia. Hänen toimintakykyään seurataan ja häntä kannustetaan 
tekemään kaikkia niitä toimia, joihin hän itse pystyy. Tarvittavat apuvälineet hankitaan ja 
asiakasta ohjataan niiden käytössä. Asiakkaan tilanteen vaatiessa pidetään yhteinen palaveri 
kotihoidon, asiakkaan ja omaisten kesken. 
 
Asiakkaan hyvinvointia edistävää toimintaa tarjoavat kunnassa myös seurakunta ja muut kol-
mannen sektorin toimijat esimerkiksi vapaa-ajan kerhojen ja ryhmien muodossa. Lisäksi ikäih-
misiä kannustetaan osallistumaan kunnan järjestämään vanhusten päivätoimintaan Palvelu-
keskus Hyppingillä.  

https://pixabay.com/fi/ihmisen-henkil%C3%B6-ik%C3%A4-pois-siirry-339509/
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6.2 Ravitsemus  

 
Kotihoidon asiakkaat asuvat omissa kodeis-
saan, joten ruokailut järjestetään asiakkaan 
toiveiden mukaan huolehtien, että asiak-
kaalla on mahdollisuus saada vuorokauden ai-
kana tarvittavat ateriat. Kotihoidon työnteki-
jät arvioivat asiakkaan ravitsemustilaa (tarvit-
taessa MNA-testi), huomioivat erityisruoka-
valiot, lisäravinteiden tarpeet ja selvittävät 
mieliruuat. Asiakkaan ruokailun toteutumista 
valvotaan kotihoidon käyntien yhteydessä 
tarpeen mukaan.  
 
Kotihoidon kauppapalvelun avulla asiakas saa päivittäiskauppatavarat kotiinsa. Kotihoidon 
työntekijä laatii kauppalistan yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden monipuolisen ja mielui-
san ravitsemuksen toteutumisen. Kotihoidon työntekijä toimittaa kaupassa kootun kauppa-
kassin asiakkaan kotiin kerran viikossa.  
 
Kotihoito ei valmista lounasta/päivällistä, mutta asiakkaan on mahdollista ostaa valmiita 
aterioita viikon jokaiselle päivälle. Ateriapalvelun ateriat järjestetään Nakkilan kunnan 
ruokahuollon kautta ja ne valmistetaan Yhteiskoulun  keittiöllä. Kolme kertaa viikossa (ma, ke 
ja pe) on mahdollisuus saada lämmin ruoka ja muina viikonpäivinä kylmä ruoka. Ateriat 
toimitetaan asiakkaan kotiin yksityisen palveluntuottajan toimesta. Osa asiakkaista ottaa 
ateriapalvelun yksityisiltä ateriantuottajilta. Ateriapalvelun aloittamisesta/lopettamisesta ja 
muuttamisesta pitää keskustella kotihoidon työntekijän kanssa. 
 
 
Yhteystietoja: 
 

o Palvelukeskus Hyppingin keittiö, puh. 044 7475 848 
o Ruokapalveluyksikön esimies Irmeli Ojakoski, puh. 044 7475 846 
o Ravintola Mustavaris/Rook Catering, puh. 02 5373 822  
o K-Supermarket Onni-Pekka Kaffeli, puh. 02 5350 300 

 
 

  

https://pixabay.com/fi/vaakasuora-apple-painonhallintaan-1155878/
https://pixabay.com/fi/kana-banaanit-maito-ruoka-559892/
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6.3 Hygieniakäytännöt  

 
Kotihoidossa huolehditaan asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta yksilöllisten palvelu- ja 
hoitosuunnitelmien mukaisesti ja lisäksi tarpeen vaatiessa. Asiakaskäynneillä seurataan myös 

kodin yleistä siisteyttä. Kotihoidossa noudate-
taan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-
tayhtymän hygieniahoitajan laatimia hygienia-
ohjeita ja henkilöstölle järjestetään hygienia-
hoitajan toimesta koulutusta määräajoin. Koti-
hoidossa on käytettävissä tavallisimpia suojava-
rusteita ja käsidesi on jokaisella. Eristyspotilaita 
hoidettaessa käytössä on kaikki tarvittavat suo-
javarusteet. Henkilöstö saa halutessaan in-
fluenssarokotteen vuosittain. 

 
Kotihoidon asiakkaiden vaippatilauksista huolehtivat nimetyt vaippavastaavat. Vaippojen saa-
miseksi asiakas tarvitsee vaippaluvan, josta merkitään tieto Pegasos-potilastietojärjestel-
mään. Vaippojen tilaamista/ostamista määrittää Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-
tayhtymän hoitotarvikejakelusta laatima ohje, joka on löydettävissä kuntayhtymän kotisi-
vuilta.  
 
Vähävaraisille asiakkaille voidaan myöntää palveluseteleitä siivoukseen palvelusetelin myön-
tämiskriteerien mukaisesti. Kotihoito tekee ainoastaan pienimuotoisia arkiaskareisiin liittyviä 
taloustöitä esimerkkeinä vuodevaatteiden vaihto, astioiden pesu, pyykkikoneen käyttö ja vä-
littömästä hoitoympäristöstä huolehtiminen.  
 
 

6.4 Terveyden- ja sairaanhoito  

 
Nakkilan kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelut 
tuottaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon 
kuntayhtymä. Asiakkaan tilanteesta riippuen 
kotihoidon asiakkaan vastuutyöntekijä voi va-
rata asiakkaalle lääkäriajan tai ohjeistaa asia-
kasta tai hänen omaistaan varaamaan sen. Kii-
reettömissä tapauksissa aika varataan  
Nakkilan terveyskeskuksesta tai Harjavallan terveyskeskuk-
sesta, jos Nakkilassa ei ole sopivaa aikaa. Asiakas voi myös valita lääkäripal-
velunsa yksityiseltä sektorilta.  
 
Kotihoidon asiakkailla on käytössä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän eri-
koispalvelut, kuten geriatrin, muistihoitajan ym. palvelut. Yhteistyötä tehdään myös kotisai-
raalan kanssa, joka on käytettävissä joka päivä klo 7-22. Erikoissairaanhoitoa on saatavana 
Satakunnan keskussairaalassa. Sinne pääsee kiireettömissä tapauksissa lääkärin lähetteellä. 
 

https://pixabay.com/fi/jalat-i%C3%A4k%C3%A4s-nainen-vanhuus-ik%C3%A4-102454/
https://pixabay.com/fi/alkoholi-geeli-hygienia-desinfioida-818254/
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Kotihoito käy tarvittaessa ottamassa näytteitä asiakkaiden kotona. Kiireettömät hoitotehtä-
vät jaetaan henkilökunnan kesken työn vaativuuden mukaan. Kotipalveluohjaaja vastaa riit-
tävästä ja koulutetusta henkilökunnasta sekä osaamisen varmistamisesta.  
 
Tilanteen vaatiessa kiireellistä sairaanhoitoa kotihoidon henkilöstö hälyttää hätänumerosta 
ambulanssin. Sieltä hälytys menee lähinnä olevalle ambulanssille ja tilanteesta riippuen myös 
lääkäriyksikölle ja ensivasteyksikölle. Sairaankuljetuksen henkilökunta arvioi asiakkaan tilan-
teen ja tarvittaessa kuljettaa potilaan jatkohoitoon potilaan tilan vaatimaan hoitoyksikköön. 
Kotihoidossa on myös ohjeistus äkillisen kuolemantapauksen varalta. 
 
 

6.5 Lääkehoito  

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

Kotihoidon lääkehoidosta vastaa:  
kotihoidossa työskentelevät sairaanhoitajat 
 
 

6.6 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa  

 
Kotihoidossa tehdään yhteistyötä muun muassa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-
tayhtymän, Satakunnan keskussairaalan, apteekin ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Lisäksi eri-
laiset yksityiset toimijat huomioidaan ja palvelusetelitoimintaa isännöivän Harjavallan kau-
pungin sekä turvapuhelinpalvelusta vastaavan Stella Oy:n kanssa ollaan yhteydessä tarpeen 
mukaan. Yhteistyö asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa tapahtuu 
erilaisissa hoitoneuvotteluissa, puhelimitse, sähköpostin tai Pegasos-postin välityksellä. 
 
Tärkeässä osassa yhteistyön onnistumisessa on hyvä hoitotyön kirjaus. Kotihoidon asiakkaille 
nimetään vastuutyöntekijä, joka huolehtii asiakkaan palvelukokonaisuuden toimivuudesta ja 
riittävyydestä. Vastuutyöntekijä on nimetty asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. 
 
 
 

https://pixabay.com/fi/heringgilya-pilleri-pullo-morfiini-1884784/
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Kunnan palvelusetelillä tuotettujen palvelujen omavalvonta  

 

Nakkilassa on käytössä kotihoidon palveluseteli, jota voi 
saada siivoukseen ja pihatöihin. Palveluseteli on kunnan 
viranhaltijan asiakkaalle myöntämä oikeus käyttää rekis-
teriin valittujen palvelutuottajien palveluja, joiden kus-
tannuksista kunta korvaa osan. Palvelusetelit myönne-
tään perusturvavaliokunnan vahvistamien kriteerien mu-
kaan.  
 

Palvelusetelimallin koordinoinnista, ylläpidosta ja hallinnoinnista vastaa Harjavallan kau-
punki. Harjavallan kaupungin internet-sivuilta löytyy palvelusetelituottajarekisteri. Palvelu-
setelihakemus ja palvelun myöntämisen kriteerit ovat löydettävissä Nakkilan kunnan inter-
net-sivuilta.  
 
 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

 
 
Palo- ja pelastusturvallisuudesta sekä asumisterveyden turvallisuudesta vastaavat eri viran-
omaiset kunkin alan oman lainsäädännön perusteella. Asiakasturvallisuutta varmistaa omalta 
osaltaan myös holhoustoimilain mukainen ilmoitusvelvollisuus maistraatille edunvalvonnan 
tarpeessa olevasta henkilöstä sekä vanhuspalvelulain mukainen velvollisuus ilmoittaa iäk-
käästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään.   

Kotihoidossa noudatetaan Nakkilan vanhuspalvelujen yleistä turvallisuus- ja pelastussuunni-
telmaa, joka tarkistetaan ja päivitetään säännöllisin väliajoin.  

 

7.1 Henkilöstö  

 
Kotihoidossa työskentelee lähihoitajia, kodinhoitajia, kuntohoitaja ja lähiesimiehenä vastaava 
ohjaaja. Kotihoidossa työskentelevä sairaanhoitaja on Keski-Satakunnan terveydenhuollon 
kuntayhtymän työntekijä ja hän työskentelee arkisin aamuvuorossa. Lähihoitajat ja kodinhoi-
tajat työskentelevät aamu- sekä iltavuoroissa arkisin ja viikonloppuisin. Kotihoidon henkilös-
tömäärä on määritelty Nakkilan kunnan henkilöstösuunnitelmassa. 
 
Kotihoidon henkilöstön määrä ja rakenne: 

o 1 vastaava ohjaaja 
o 8 lähihoitajaa 
o 3 kodinhoitajaa 
o (1 kuntohoitaja) 

https://pixabay.com/fi/painumattoman-puutarhanhoito-384589/
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 Vastaava ohjaaja vastaa kotihoidosta ja tukipalveluista. Hänen tehtäviinsä kuuluu 
muun muassa kotihoidon henkilöstön lähiesimiehen tehtävät, asiakkaiden palvelutar-
peen arviointikäynnit ja kotihoidon kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa.  

 Lähihoitajat ja kodinhoitajat huolehtivat ja vastaavat kotihoidon asiakkaiden yksilölli-
sestä ja toimintakykyä ylläpitävästä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta hoi-
dosta. 

 Kuntohoitaja huomioi asiakkaiden toimintakyvyn kotihoidon prosessissa (kotihoito, 
päivätoiminta, lyhytaikaishoito) ja huolehtii kotihoidon asiakkaiden kokonaisvaltai-
sesta hoidosta muun henkilökunnan kanssa. 

 
 

Sijaisten käytön periaatteet ja rekrytointi 

 
Henkilöstösijaisuuksista vastaa pääsääntöisesti vastaava ohjaaja. Lyhytaikaisia sijaisia etsitään 
tutusta esimiehen hyväksymästä sijaislistasta (tekstiviesti/puhelinsoitto) tai Kuntarekry - jär-
jestelmän avulla. Sijaisten rekrytoinnissa hyödynnetään myös alan opiskelijoita, jotka ovat 
suorittaneet työssäoppimista kotihoidossa. Vakituiset toimet täytetään julkisen hakumenet-
telyn kautta ja hakumenettely toteutetaan Nakkilan kunnan yhtenäisen rekrytointimallin mu-
kaisesti, jolloin työpaikkailmoitus on Kuntarekryssä, mol.fi - sivustolla ja kunnan virallisella il-
moitustaululla. Henkilöstön rekrytoinnista vastaa vastaava ohjaaja yhdessä vanhustyön joh-
tajan kanssa. Kaikilta sijaisilta ja toimeen valituilta työntekijöiltä vaaditaan todistus hoitoalan 
opinnoista ja/tai ammattitutkinnosta. Julki Terhikistä ja/tai Suosikista tarkistetaan kaikkien 
ammattitutkinnon suorittaneiden henkilöiden tutkintotiedot.  
 
 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

 
Kotihoidon palavereissa nimetään perehdytyksestä vastaava työntekijä jokaiselle uudelle 
työntekijälle ja uusille opiskelijoille nimetään kaksi työntekijää ohjaajiksi, jotka huolehtivat 
opiskelijan perehdyttämisestä. Perehdytys tapahtuu pidempään työskennelleen työntekijän 
toimesta ja esimies seuraa perehdytyksen toteutumista. Osaltaan koko henkilökunta huoleh-
tii uuden työntekijän ohjauksesta ja neuvonnasta kotihoidon toimintatapoihin. Käytännön 
hoitotyöhön perehdytään parityöskentelyn avulla työtilanteen salliessa. Uuden työntekijän 
oma aktiivisuus on perehdytyksessä tärkeää, kysymällä ja töitä tekemällä oppii.  
 

Kotihoidon henkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakas-
tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteut-
tamiseen. Henkilöstön perehdyttämisessä hyödynnetään hen-
kilöstön ja opiskelijoiden käytettävissä olevaa Näin meillä – pe-
rehdytyskansiota. Kansio on paperisena versiona kotihoidon 
taukotuvalla ja sähköisenä henkilöstön yhteisessä tietokan-
nassa (Nakkilan vanhustenhuollon intrassa). Näin meillä – pe-
rehdytyskansio sisältää ohjeistukset muun muassa HaiPro – il-
moituksen tekemisestä, rajoittamisen toimenpiteistä ja työnte-
kijän matkalaskusta sekä poissaoloista.  

https://pixabay.com/fi/kirja-tietoa-info-apua-117596/
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Jokaisen työntekijän ja opiskelijan velvollisuus on lukea Näin meillä – kansion lisäksi omaval-
vontasuunnitelma, lääkehoitosuunnitelma sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma ja työ-
suojelukansio. Kotihoidon henkilöstöltä edellytetään oman osaamisensa ylläpitoa itsenäisen 
tiedonhankinnan ja koulutuksiin osallistumisen kautta. 
 
Perehdytyskansiossa on ohjeistus työntekijän velvollisuudesta tehdä ilmoitus havaitsemas-
taan epäkohdasta tai sen uhasta, joka liittyy asiakkaan palveluun. Ajankohtaiset asiat ja pal-
veluun liittyvät epäkohdat tai niiden uhat käsitellään kotihoidon säännöllisissä palavereissa.  
 
Kotihoidon henkilöstö laatii lähiesimiehen kanssa vuosittain koulutussuunnitelman, joka hy-
väksytetään vanhustyön johtajalla. Nakkilan kunta järjestää vuosittain koulutuksia koko van-
hustyön henkilöstölle ja lisäksi osallistua voi erilaisiin omaa ammattitaitoa vahvistaviin koulu-
tuksiin. Täydennyskoulutusta tarvitaan jatkuvasti ja sopivia koulutuksia voi ehdottaa työnte-
kijä itse tai työnantajan puoli.  
 
 

7.2 Toimitilat 

 
 
Kotihoidossa asiakkaat asuvat omissa yksityiskodeissaan Nakkilan kunnan alueella. Kaikkien 
kotihoidon työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu huolehtia asiakkaan turvallisuudesta kotona. 
Asiakkaalla on itsemääräämisoikeus omassa kodissaan ja keskustelemalla mahdollisista muu-
toksista asiakkaan kanssa pyritään hänen kotinsa saamaan mahdollisimman turvalliseksi. Ko-
tona käytettävien laitteiden kuntoa seurataan säännöllisesti. Asiakkaita on ohjeistettu ole-
maan tupakoimatta kotihoidon työntekijöiden käynneillä. 
 
Kotihoidon taukotila sijaitsee Palvelutalo Keinustoolin kolmannessa kerroksessa. Taukotilassa 
on kolme tietokonetta kirjaamistyöhön ja oma lääkkeenjakohuone, jossa on asianmukaiset 
lukolliset lääkekaapit ja oma jääkaappi lääkkeiden säilytykseen.  
 
Kotihoidon tukipalveluista kylvetys-/saunapalvelu toteutetaan Palvelukeskus Keinustoolissa. 
Saunaosastoon kuuluvat sauna, pesuhuone ja pukeutumishuone. Päivätoimintaa järjestetään 
Palvelukeskus Hyppingillä omassa ryhmätilassa rakennuksen alakerrassa.   
 
 

Siivous ja pyykkihuolto  

 
Pyykkihuoltoa tarjotaan tukipalveluna asiak-
kaille, joilla on vaikeuksia toteuttaa pyykkihuol-
toa omassa kodissaan. Kunnan tuottamasta 
pyykkipalvelusta peritään asiakasmaksu mak-
suhinnaston mukaisesti. Vanhustentalon asuk-
kaiden käytössä on poleteilla toimiva pesukone 
vanhustentalon pyykkituvassa. Poletteja saa 
ostaa talonmieheltä.  

https://pixabay.com/fi/pyykki-vaatteet-vihre%C3%A4-kes%C3%A4-542067/
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Kotihoidon asiakaskäyntien yhteydessä voidaan huolehtia tavanomaisesta päivittäisestä 
pyykkihuollosta, jos asiakkaalla on käytössään oma pesukone kuivatustiloineen. Kotihoidon 
käynnin yhteydessä tapahtuvasta tavanomaisesta pyykkihuollosta ei peritä erillistä maksua.  
 
Kotihoidon työtehtäviin ei kuulu laajempi siivous ja asiakkaan kotikäynneillä huolehditaan 
vain pienimuotoisista siivoustehtävistä. Asiakkailla on mahdollisuus hakea palveluseteliä sii-
voukseen. Jätehuollosta asiakas vastaa itse. Kotihoidon toimistotilojen puhtaanapidosta huo-
lehtii Nakkilan kunnan tilapalvelu ja jätehuolto on ulkoistettu yksityiselle toimijalle. Omien 
työvaatteidensa pesusta kotihoidon työntekijät huolehtivat itse omissa kodeissaan. 
 
 

7.3 Teknologiset ratkaisut 

  
Ikäihmisille voidaan myöntää kotihoidon tukipalveluna turvapuhelin. Turvapuhelinpalvelusta 
vastaa Stella Oy. Yritys vastaa laitteiston huollosta ja ajantasaisuudesta. Kotona olevista tur-
vapuhelimista kotihoidon työntekijät tekevät säännölliset koesoitot noin kerran kuukaudessa 
toimivuuden varmistamiseksi. Asiakkaiden turvapuhelinhälytykset menevät suoraan Stellalle, 
jossa huomataan mahdollinen laitevika ja pystytään heti huolehtimaan korjauksesta.  
 
 

o Turvapuhelinten toiminnasta vastaa: 

Stella Turvapuhelin ja hoiva Oy  

puh. 010 408 8117 

o Toimintavarmuutta testaa: 

Nakkilan kotihoito  

puh. 044 7475855  

 

 

  

https://pixabay.com/fi/k%C3%A4det-vanha-nuori-tilalla-216982/
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7.4 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 

 
 
Kotihoidossa käytetään Pegasos Mukana -toiminnanohjausjärjestelmää työtehtävien jaossa 
ja työntekijällä on puhelin mukana asiakaskäynneillä. Pegasos - potilastietojärjestelmän pal-
velu- ja hoitosuunnitelman mukaiset asiakaskäynnit siirtyvät toiminnanohjausjärjestelmään, 
jossa asiakaskäynnit voidaan jakaa työvuorossa olevien työntekijöiden kesken. Työntekijä 
käyttää Mukana -ohjelmaa asiakaskäynneillä ja hyödyntää laitteeseen jaettua asiakastietoa 
hoitotoimenpiteissä.  
 
Kotihoidon asiakastyössä käytettäviä laitteita ja tarvikkeita ovat verensokeri- ja verenpaine-
mittarit. Verensokerimittarit ovat kotihoidon työntekijöillä mukana mutta verenpainemittarit 
säilytetään kotihoidon taukotuvassa, josta työntekijät ottavat ne tarvittaessa mukaan.  
 
Kotihoidon asiakkailla on käytössään apuvälineitä esimerkiksi 
rollaattoreita, pyörätuoleja ja sairaalasänkyjä, jotka lainataan 
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän apuväli-
nelainaamosta. Apuvälineiden käytön ohjauksesta ja huollosta 
vastaavat kotihoidon henkilökunta ja apuvälinelainaamon asi-
antuntija tilanteen mukaan. 
 
Kotihoidon asiakkaiden käytössä olevat lääkepumput ja happi-
laitteet tai muut erityislaitteet toimitetaan terveyskeskuksen tai 
erikoissairaanhoidon kautta ja niiden huolto toteutetaan myös 
laitteen toimittaneen tahon kautta. Kotihoidon henkilöstö tark-
kailee laitteiden toimivuutta asiakaskäynneillä ja puuttuu tilan-
teeseen epäkohdan havaittuaan. Uuden laitteen käyttämistä 
varten työntekijöille hankitaan riittävä perehdytys. 
 
 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY 

 
 
Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia, salassa pidettäviä henkilötie-
toja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta 
kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus 
määrittävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastie-
toja. Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai 
-rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilö-
tietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Rekisteröidyllä on oikeus tarkas-
taa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus 
voidaan esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. 
 

https://pixabay.com/fi/py%C3%B6r%C3%A4tuoli-vammaiset-515739/
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Kotihoidossa toimitaan valtakunnallisten säädösten ja lakien sekä kotihoidon omien ohjeis-
tusten mukaisesti. Jokainen työntekijä on salassapitovelvollinen ja salassapitovelvollisuus säi-
lyy myös ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeen (Laki terveydenhuollon ammattihenki-
löistä 17§). Asiakastiedot kirjataan potilastietojärjestelmä Pegasokseen.  
  
Henkilökunnalle on annettu ohjeet tietosuojan noudattamisesta. Jokainen työntekijä sitoutuu 
noudattamaan näitä sääntöjä palvelusuhteen alkaessa ja saadessaan haltuun työssään tarvit-
semiensa järjestelmien käyttäjätunnukset. Käyttäjätunnusten luovutuksen yhteydessä työn-
tekijää pyydetään perehtymään tietosuojasta kertovaan ohjeeseen ja vahvistamaan asiaan 
perehtyneisyyden allekirjoituksellaan. Allekirjoitettu sitoumus lähetetään/annetaan esimie-
helle. Kotihoidon asiakkailta pyydetään lupa Nakkilan kunnan vanhustenhuollon henkilökun-
nalle Pegasos-ohjelman tietojen yhteiskäyttöön. Kotihoidon henkilökunnalla on vastuu kirjata 
asiakkaan tietoihin tehdyt hoitotoimenpiteet ja huomiot kotikäynnin yhteydessä. Kotipalve-
luohjaajalla on vastuu kotihoidon kirjaamiskulttuurista ja sen kehittämisestä. Vanhustyön joh-
taja valvoo henkilöstön asianmukaista asiakas- ja potilastietojen käsittelyä satunnaistarkas-
tuksien avulla. 
 
Rekisteriselosteet ovat nähtävänä kotihoidon toimistolla. Lisäksi rekisteriselosteet voi pyytää 
nähtäväksi tietosuojavastaavalta. 

 

o Tietosuojavastaava: 

Hallintosihteeri Minna Haapajärvi 

minna.haapajarvi@nakkila.fi 

puh. 044 747 5820 

 

 

  

mailto:minna.haapajarvi@nakkila.fi
https://pixabay.com/fi/pino-kirjoja-vintage-kirjoja-kirja-1001655/
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9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 
 
Nakkilan kotihoidon kehittämistyö vuosien 2017 – 2018 omavalvontasuunnitelman ajanjak-
solla painottuu uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja siihen läheisesti liittyvien teemojen 
ympärille. Tavoitteena on saada järjestelmään liittyvä optimointi ja vastuutyöntekijöiden roo-
lin korostuminen sekä laadukas kirjaaminen jäsentymään osaksi jokapäiväistä kotihoidon 
työskentelyä. 
 
Asiakastyöskentelyssä vahvistetaan omatoimisuuteen kannustavaa toimintakulttuuria, jota 
avataan myös asiakkaille toimintakykyä ylläpitävänä ja vahvistavana toimintana. Asiakasta ja 
hänen läheisiään huomioidaan entistä enemmän palvelu- ja hoitosuunnitelmaa tehdessä ja 
päivittäessä.  
 
Riskinä huomioidaan tietokoneiden toimimattomuus ja mietitään valmiiksi toimintamalli töi-
den jakamiseen ja kirjaamiseen tällaisessa tilanteessa. Kotihoidon yksikössä myös nimetään 
apuväline- ja laitevastaava sekä osallistutaan koko Nakkilan vanhuspalveluita koskevan laite-
rekisterin luomiseen ja päivittämiseen.  
 
Yhdessä koko Nakkilan vanhuspalveluiden kanssa suunnitellaan nykyistä toimivampaa tapaa 
sijaisten rekrytointiin.  
 
 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

 
 
Kotihoidon omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan ja vuosittain omavalvon-
tasuunnitelma hyväksytetään vanhustyön johtajalla. Vanhustyön johtaja vie Nakkilan kun-
nan vanhuspalvelujen eri toimintayksikköjen omavalvontasuunnitelmat vuosittain perustur-
vavaliokunnalle hyväksyttäväksi. 
 
Tämän omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa vanhustyön johtaja. 
 
 
Nakkilassa 6.6.2018 
 
 
   Taina Juvonen 
Allekirjoitus   Nimen selvennys 
 

 


